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E X P E D I E N T E

MENSAGENS HOLOFOTE

Guia do Divórcio 

FRASES

OPINIÃO J O S É  O D É C I O  D E  C A M A R G O  J U N I O R

R esolvi escrever um livro e já tenho o títu-
lo: vai se chamar “Guia do Divórcio”. Cal-

ma, não será um manual de como se divorciar, 
pelo contrário, o que vou relatar é justamente 
a fase árdua do caminho até a separação con-
jugal. Por forca da minha profissão já realizei  
dezenas de divórcios e, particularmente, não 
creio que seja a melhor solução para a quebra 
do regime conjugal. É claro que existem ex-
ceções. No direito avaliamos cada caso, mo-
tivações e circunstâncias. No entanto, a se-
paração ou o divórcio é sempre um processo 
traumático, e digo isso sem exageros. 

O Brasil contabilizou, em 2021, o maior nú-
mero de divórcios desde 2015, foram  80.573 
separações oficializadas em cartórios, o que 
corresponde a um aumento de 3,95% em re-

lação a 2020, os dados vêm do Colégio Nota-
rial do Brasil. Mais do que uma decisão entre 
marido e mulher, o rompimento de um rela-
cionamento conjugal reflete em consequên-
cias sociais de um país. Primeiramente aos 
diretamente envolvidos: Com minha expe-
riência profissional, afirmo:  Não é bom para 
ninguém, nem para o casal em si ou aos filhos, 
se os tiverem.

Já existem pesquisas que confirmam: a 
separação dos pais causa reflexos negativos 
aos aspectos cognitivos, emocionais e sociais 
dos filhos em idade escolar. Então, a solução é 
esperar as crianças crescerem para amenizar o 
impacto? Nem sempre. A quebra do convívio 
com pai e mãe pode sim causar traumas em 
qualquer fase da vida, podendo influenciar até 

mesmo na vida amorosa da próxima geração. 
Mas não é só isso, no Guia do Divórcio, vou 

relatar quais são os maiores problemas que os 
casais carregam até chegar ao Divórcio. E quer 
saber?  Sou casado a mais de trinta anos e por 
experiência digo: A maioria dos problemas 
poderiam ter sido resolvidos e evitados. Pare-
ce simples se divorciar e é. Basta uma escri-
tura no cartório de notas e está feito. Porém,  
a semente da discórdia foi plantada. Quer co-
nhecer seu esposo ou  sua esposa? Peça o di-
vórcio:  você vai descobrir com quem se casou! 
Mas agora vamos deixar esse assunto para o 
livro, aguarde! 

José Odécio de
Camargo Junior é advogado

Gualter Amado, vereador, 
ironizando o presidente Thiago 
Martins, sugerindo uma faixa 
assim na frente da Câmara 
Municipal de Americana

Se você
tiver um
problema,
se vira”. 

POPULARIDADE

Independente em quem eu vou 
votar para presidente do Brasil 

no dia 2 de outubro, achei interessante 
a prova de popularidade de Jair Bolso-
naro, sexta-feira passada, dia 15/4, em 
Americana. A divulgação foi intensa e 
acho que muitos viram que tem muita 
gente apoiando o atual mandatário do 
país. Seria interessante, nesses cinco me-
ses que faltam para o pleito presidencial, 
demais candidatos saírem às ruas, como 
Lula, Ciro Gomes, João Doria e compa-
nhia. Nada melhor do que estar direta-
mente em contato com o povo, efetiva-
mente aquele que vai decidir nas urnas”.

Luiz Sérgio Bonfim
Americana (SP)

CONDENADO
Por ter dito nas redes sociais que a vereadora 
de Americana, Professora Juliana (PT), deve-
ria “lavar a boca com ácido sulfúrico antes de 
criticar o presidente Bolsonaro”, o vereador 
barbarense Felipe Corá (Patriota) foi condena-
do a pagar R$ 8 mil de indenização por danos 
morais e a se retratar publicamente. A decisão 
é do juiz Fábio D’Urso. Ainda cabe recurso ao 
vereador.

ARQUIVADO
A tentativa de Daniela da Vinha Júlio em in-
criminar a vereadora Rosângela Gallardo 
Caro (Cidadania), de Americana, naufragou. O 
promotor de Justiça, Sérgio Claro Buonamici, 
determinou arquivamento do inquérito civil 
em que Daniela via como ilegal a ocupação da 
cadeira legislativa pela médica por ter contra-
to, há anos, como otorrinolaringologia com o 
Poder Público. 

MAIS UM
A médica Adriana Cardoso (foto), esposa do 
vereador Daniel Cardoso (PDT), perdeu mais 
uma na Justiça. O representante do Ministério 
Público, Sérgio Buonamici, mandou arquivar 
inquérito civil a pedido da médica contra a 
esposa do vereador Thiago Brochi (PSDB). 
Segundo a reclamante, Bruna Bonin Brochi, 
servidora municipal concursada, teria sido 
favorecida com uma nomeação na adminis-
tração pública. O caso foi para o arquivo, já 
encerrado. 

MEDO
Apesar de máscara não ser mais obrigatória 
em quase todos os setores da sociedade, o 

prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), 
não abre mão dela. Insiste em usar quando 
tem muita gente por perto.

FELIZ
Assim como o prefeito de Americana (maté-
ria na página 14), também o de Santa Bárbara 
d´Oeste, Rafael Piovezan (MDB), comemora 
resultado do encontro desta semana com o 
governador Rodrigo Garcia (PSDB). Em Cam-
pinas, o prefeito barbarense assinou convê-
nios e recebeu as chaves de máquinas e veí-

culos, somando R$ 5 milhões em recursos e 
investimentos.

DIFÍCIL
Vários políticos de Americana e região tiveram 
dificuldades em se aproximar da comitiva do 
presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), sex-
ta-feira passada no recinto do Clube dos Cavalei-
ros. O esquema de segurança da Polícia Federal 
é muito forte. Além de uma cinta de proteção 
abdominal por conta de algumas cirurgias, Bol-
sonaro ainda estava com colete a prova de balas.
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Os quase 60 minutos em que 
o presidente do Brasil, Jair 

Bolsonaro (PL), ficou em America-
na, sexta-feira passada, provoca-
ram reações de todos os tipos nas 
pessoas envolvidas ou não com o 
evento. Ele encerrou mais uma mo-
tociata que saiu da capital paulista, 
passou pelas rodovias Bandeirantes 
e Luiz de Queiroz e terminou no re-
cinto oficial do Clube dos Cavaleiros, 
no km 120,5 da Via Anhanguera. 
Entre seus apoiadores, calculados 
pela Polícia Militar em 20 mil pes-
soas no recinto da Festa do Peão, 
o clima era de euforia, motivação e
incentivo quase ininterruptos. No
seu discurso, interrompido várias
vezes para aplausos e coro contra 
o principal adversário de Bolsonaro
(“Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”,
gritavam), ele garantiu que o petista
não será eleito presidente, criticou a
perseguição que diz sofrer, enalteceu 
a força da família, religiosos e milita-
res. Alguns políticos que se opõem
a Bolsonaro foram às redes sociais
para atacar o evento. “Lamentável

ELEIÇÕES´2022

Passagem de Bolsonaro por Americana gera 
euforia de apoiadores e irritação da oposição

que o Bozo utilize o dinheiro pú-
bliuco para fazer ato de campanha 
antecipada, fechando as rodovias 
mais importantes do Estado em ple-
no feriado. Me pergunto que feitos 
a vai lá comemorar. A destruição do 
Brasil? Uma pena nossa cidade estar 
envolvida nessa história”, escreveu 
a vereadora Professora Juliana (PT). 

PEDIDOS – Aproveitando a presen-
ça do presidente do país na cidade, o 
prefeito Chico Sardelli (PV) e o vice-
-prefeito Odir Demarchi (PL) levaram 
pedidos oficiais. “Aproveitamos a 
oportunidade para pedir o apoio do
governo federal para investimentos
em questões importantes para nos-
sa cidade: a Represa do Salto Gran-
de, a Gruta Dainese e o Aeroporto
Municipal”, afirmou o prefeito. Chico 
ressaltou a importância destes as-
suntos. “Sabemos que esses temas
são fundamentais para termos uma
Americana com um desenvolvimen-
to econômico pautado na sustenta-
bilidade e com visão para o futuro,
por isso, vamos seguir trabalhando e 
buscar todas as parcerias que preci-
samos para tornar nossa cidade cada 
vez melhor para se viver”, explicou. Motociata reuniu milhares de pessoas

Bolsonaro discursa em Americana

Em Americana, nenhum pacien-
te está ocupando atualmente 

leitos exclusivos para a Covid-19, 
quer seja em UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva) ou alas de enfer-

maria.  Anteontem, dos 24 leitos 
de UTI e 44 de enfermaria, consi-
derando os hospitais Unimed, São 
Francisco e Hospital Municipal (São 
Lucas já havia desativado seus lei-

tos), nenhum estava ocupado.   A 
Vigilância Epidemiológica notifi-
cou, quarta-feira, 27 novos casos da 
doença, sendo seis após realização 
de exames PCR e 21 após Testes Rá-

pidos, estando todos em isolamen-
to domiciliar. O quadro geral da Co-
vid-19 em Americana é o seguinte: 
37.937 casos positivos, sendo 957 
óbitos, 165 em isolamento domici-

liar e 36.815 recuperados. O muni-
cípio contabiliza agora 74.765 casos 
que eram considerados suspeitos, 
mas que já foram descartados 
pelo resultado de exame negativo.

COVID-19

Americana sem ocupação de leitos exclusivos

mailto:jujensen@vox90.com
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O vereador Juninho Dias 
(MDB), de Americana, 

é o autor de uma moção de 
apelo ao governador do Es-
tado de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (PSDB), pedindo a 
ampliação da UTI Neonatal 
no sistema Cross, que atende 
Americana e região. No do-
cumento, o vereador pontua 
a necessidade urgente de 
atendimento da demanda, 
enfatizando a existência de 
somente cinco unidades de 
atendimento neonatal no 
sistema público de saúde da 
cidade. Reforça ainda que há 
relatos de familiares que per-
deram seus recém-nascidos 
pela falta do atendimento es-

UTI NEONATAL

Juninho Dias apela por mais leitos

pecializado. “São casos tristes 
e revoltantes, porque é uma 
morte evitável. Perder recém-
-nascidos por falta de UTI que
os atenda é algo que não po-

demos admitir mais. America-
na precisa cobrar do governo 
investimentos nessa área, 
precisa cobrar soluções, não 
dá para ver famílias sofrendo 

com situações que podem 
ter uma segunda chance.”, 
acrescentou o parlamentar, 
que foi um dos responsáveis 
pela volta das cirurgias ele-

tivas no município, após 
cobrança junto à Prefeitura.

UBS PARADA – O vereador 
Miguel Pires (Republicanos) 

quer explicações do prefeito 
Chico Sardelli (PV) sobre a 
obra paralisada da Unidade 
Básica de Saúde do bairro 
Novo Paraíso. Ele relata que 
moradores do bairro, locali-
zado na região da Praia dos 
Namorados, o procuraram 
solicitando informações sobre 
a construção da unidade de 
saúde, que estaria  paralisada 
há quase dez anos. “Visitamos 
o local e notamos que, embora 
a parte estrutural tenha sido
construída, ela vem se dete-
riorando com o tempo, sendo
utilizada para práticas ilícitas. 
Seu abandono também favo-
rece a proliferação de insetos
e animais peçonhentos na re-
gião, em virtude do resto de
construção, descarte irregular
e mato alto”, comenta o autor.

Miguel Pires na UBS abandonada UTI Neonatal: fundamental para a cidade

FOTO: GUSTAVO CAMPOS

mailto:jujensen@vox90.com
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RODEIO DERODEIO DE
AMERICANAAMERICANA

FALTAM 49 DIAS!

10 de Junho – 6.a feira 
Henrique & Juliano 
Barões da Pisadinha 
Guilherme & Benuto 

11 de Junho – Sábado 
Edson & Hudson 
César Menotti & Fabiano 
Gusttavo Lima 

12 de Junho – Domingo 
Luan Santana 
Pedro Sampaio 

15 de Junho – 4.a feira 
Bruno & Marrone e Leonardo 
Dennis DJ 
Juan Marcus & Vinícius (lounge) 

17 de Junho – 6.a feira 
Hugo & Guilherme 
Maiara & Maraísa 
Alok 

18 de Junho – Sábado 
Jorge & Mateus 
Zé Neto & Cristiano 
Gustavo Mioto 
DJ Seven 

19 de Junho – Domingo 
Chitãozinho & Xororó

RODEIO´2022

CCA mantém 9 shows de 2019

JU JENSEN
jujensen@vox90.com

N ove shows realizados na última edição da Fes-
ta do Peão de Americana, em 2019, antes da 

pandemia, foram mantidos na grade de 2022 pelo 
Clube dos Cavaleiros. Naquele ano a festa teve sete 
dias, assim como agora, mas com 17 shows contra-
tados. No próximo mês de junho serão 19 shows, 
ou seja, um aumento de 11,7% em apresentações 
artísticas. Uma artista que tinha presença certa 
mais uma vez, infelizmente, morreu em acidente 
aéreo – Marília Mendonça. Os shows de 2022 que 
também estavam na grade de 2019 são destes ar-
tistas: César Menotti & Fabiano, Gusttavo Lima, Luan 
Santana, Dennis DJ, Alok, Chitãozinho & Xororó, Zé 
Neto & Cristiano, Gustavo Mioto e Jorge & Mateus. 
A grade da última festa ainda teve Marília Mendonça, 
Wesley Safadão, Fernando & Sorocaba, Ferrugem, 
Gabriel Diniz, Raça Negra, Felipe Araujo e Kevinho. Marília Mendonça esteve no Rodeio de 2019

O domingo em Americana terá opções para 
todos os gostos com a programação do Juca 

Jazz Festival, a ser realizado na Praça José Ram-
pazzo, no Jardim São Paulo. O evento acontece 
das 9 às 18 horas e vai reunir música, dança, ca-
poeira, circo, artesanato, literatura, gastronomia, 
espaços kids e pet, e saúde e beleza. A entrada 
é gratuita e os participantes podem doar 1 quilo 
de alimento não perecível para ser encaminha-
do ao Fundo Social de Solidariedade. O evento 
conta com o apoio da Prefeitura de Americana 
por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e 
do Fundo Social de Solidariedade e está entre os 
projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc para o 
incentivo da atividade cultural na cidade. “O Juca 
Jazz já faz parte da tradição de Americana, por 
acontecer em um espaço público aberto e aces-
sível, o que permite levar diferentes expressões 
culturais a novos públicos”, declarou a secretá-
ria de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria. 
“Nós do Fundo Social estamos muito contentes 
com esta parceria que, além de contribuir com 
as famílias em momento de necessidade, ain-
da vai promover um dia de muita música e arte 
em Americana”, disse a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli.

JAZZ

Música e agitação
no domingo

mailto:jujensen@vox90.com
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TECIDOS PARA DECORAÇÃO EM GERAL
SHOW-ROOM DE ESTOFADOS

Rua Duque
de Caxias, 1121
Americana-SP
Fone: (19) 3461.4155
moroaba@acia.com.br

Especializada
em velas
comerciais,
de adorno,
para igrejas,
funerárias e
umbanda

INSETO?
Problemas com

BANCOS – Funcionam hoje 
normalmente, das 10 às 16 horas.

COMÉRCIO – Lojas 
abrem hoje e amanhã.

PREFEITURA – Fechada.

DAE – Atende todos os dias 
pelo telefone 0800 123737.

CEMITÉRIOS – Abertos.

BIBLIOTECA – Fechada.

CCL – Fechado.

PARQUE ECOLÓGICO – 
Aberto das 8 às 16 horas.

JARDIM BOTÂNICO – 
Aberto das 6 às 20 horas.

HOSPITAL MUNICIPAL – 
Atende 24 horas por dia.

P.A. DO ZANAGA – Atende 
24 horas por dia.

POSTOS MÉDICOS – Fechados.

GAMA – Atendimento 24 
horas, todos os dias. Para 
pedir ajuda, a população 
pode ligar no telefone 153.

COLETA DE LIXO – 
Normal, todos os dias.

COLETA SELETIVA – 
Normal, todos os dias.

ECOPONTOS – Abertos.

ABRE E FECHA

Avenida Brasil, 2000 - Americana-SP - @colegiopolitec

3406.7273

As crianças de 5 a 11 anos de idade 
que moram em Americana con-

tinuam, em sua maioria, sem a vaci-
na contra a Covid-19 por decisão ou 
omissão dos pais. Das 21 mil crianças 
desta faixa que residem no município, 
apenas 9.784 tinham sido imunizadas 
até anteontem. Isso significa 46,5%. 

AMAURI DE SOUZA
imprensa@americana.sp.gov.br

A Secretaria de Saúde de 
Americana confirmou, nesta 

semana, mais um óbito causado 
pela dengue, sendo o terceiro 
caso registrado somente em 
2022. Trata-se de um homem, 
63 anos, morador do Jardim Nos-
sa Senhora do Carmo. No dia 25 
de março o paciente começou 
a apresentar sintomas, como 
febre, dor de cabeça, vômito, 
náusea e dor abdominal. No dia 
30 de março ele foi internado no 
Hospital Municipal Waldemar 
Tebaldi, vindo a falecer no dia 
31. O paciente era hipertenso e,
segundo o laudo do Instituto
Adolfo Lutz, a morte foi causada
por complicações da dengue tipo
1. A Vigilância Epidemiológica in-
formou que de janeiro até o dia
18 de abril, o município notificou

Restam ainda 11.216 para a primeira 
dose. A Secretaria de Saúde de Ame-
ricana já efetuou 4.508 aplicações da 
segunda dose infantil. 

O total de doses aplicadas ago-
ra no município é de 513.184, sendo 
195.365 da primeira dose, 183.707 
da segunda, 107.847 da terceira, 

5.780 da quarta dose, 9.784 doses 
pediátricas, 4.508 aplicações da 
segunda dose infantil e 6.193 apli-
cações de dose única. A vacina é 
disponibilizada apenas por meio de 
agendamento, aberto de segunda 
a sábado, a partir das 14 horas, no 
site  www.saudeamericana.com.br

COVID-19

11,2 mil crianças ainda sem vacina

1.610 casos suspeitos de dengue, 
dos quais 932 foram confirmados 
(positivos), 593 descartados e 85 
casos ainda aguardam resulta-
dos de exames. O setor informou 
também que há quatro casos de 
óbito sob investigação.

SINTOMAS – Normalmente, o 
primeiro  sintoma da dengue  é a 
febre alta (39° a 40°C) de início re-
pentino, que geralmente dura de 2 
a 7 dias, acompanhada de dor de ca-
beça, dores no corpo e articulações, 
prostração, fraqueza, dor atrás dos 
olhos e erupções cutâneas. O diag-
nóstico é realizado após o quinto 
dia de suspeita da doença com 
amostras de sangue (uma gota por 
punção digital), mas também po-
dem ser utilizadas amostras de soro 
ou plasma. A amostra biológica é 
colocada na área  teste  do cassete 
e depois é adicionada uma solução 
tampão, fornecida dentro do kit. Criadouro do mosquito: perigo em casa

DENGUE

Terceira morte é confirmada

DENGUE

A Secretaria de Saúde de 
Americana intensificou as 
ações de nebulização para 
combater a dengue ao contra-
tar a empresa Sime Prag do 
Brasil que, além da aplicação 
de inseticida, também está 
atuando em visitas domicilia-
res, complementando assim 
as atividades desenvolvidas 
pelo PMCD (Programa Muni-
cipal de Controle da Dengue). 
Ontem, os novos trabalha-
dores da empresa iniciaram a 
nebulização no bairro Antônio 
Zanaga, além de atividades de 
casa em casa para controle de 
criadouros, no mesmo bairro.

mailto:imprensa@americana.sp.gov.br
http://www.saudeamericana.com.br/
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DESFILE

ESTÁ confirmado para as 9 horas 
de amanhã, sexta-feira, dia 7 de 
setembro, o início do desfile cívico 
em Americana em comemoração à 
Independência do Brasil, que com-
pleta 196 anos. O desfile será na 
Avenida Brasil, em frente ao Centro 
de Cultura e Lazer. Esta é a ordem 
do desfile divulgada pelos organi-
zadores:

Tiro de Guerra
Polícia Militar
Corpo de Bombeiros
Polícia Civil
Guarda Municipal
Defesa Civil
Banda do Senai
Associação Moura de Judô
Associação Nileec
Brasil Soka Gakkai
Escoteiros Nambikwara
Escoteiros Wellington Medeiros
Fanfarra da Escola Heitor Penteado
Escolas Municipais
Secretaria de Esportes,
Lazer e Juventude
Clube de Desbravadores
Secretaria do Meio Ambiente
Centro de Valorização da Vida
Coyotes Off Road
Clube Papaléguas.

EM Santa Bárbara d´Oeste, o des-
file começa mais cedo, às 7h45, na 
Avenida Corifeu de Azevedo Mar-
ques. Participarão 47 agremiações 
que prestam homenagens a perso-
nalidades, pontos turísticos e seto-
res que retratam a história dos dois 
séculos da cidade. Serão fanfarras, 
pelotões e artes que desfilam na 
avenida. Participarão escolas muni-
cipais, estaduais, entidades, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Militar, Guar-
da Municipal, associações, entre 
outros. O mosaico 200 anos será 
atração especial no evento.
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Rua Vital Brasil, 610 - Jardim Girassol - Americana (SP)
Fones: (19) 3645.4958 e 99143.8282

ber@berseguros.com      -      www.berseguros.com

CARLOS EDUARDO BAIRD
CORRETOR

CARCEREIROS

Projeto de Sardelli recebe apoio

Era mesmo de Andrey Jesus de
Oliveira Francisco (foto), de 18
anos, o corpo encontrado ontem
no Córrego Pacheco, na Vila Grego,
em Santa Bárbara d’Oeste. O ra-
paz estava desaparecido desde 31
de agosto. Por volta das 15 horas,
a Polícia Civil recebeu denúncia e
seguiu para a Rua Acre. Os inves-
tigadores observaram manchas de
sangue na entrada de uma tubula-
ção de águas pluviais. O Corpo de
Bombeiros foi acionado e retirou o

VIOLÊNCIA

Corpo era de jovem barbarense

Andrey tinha 18 anos

cadáver, que estava parcialmente
carbonizado.  Andrey trabalha-
va em uma panificadora e ainda
prestava serviços em feiras livres.
A família reside na região do bair-
ro Beira Rio, em Santa Bárbara. A
Polícia Técnica realizou a perícia e o
corpo foi encaminhado para o Insti-
tuto Médico Legal, em Americana.
Até ontem à noite, ainda não havia
sido divulgado de que maneira a
vítima foi assassinada. A motivação
do crime também é desconhecida.

MIRNA FERREZ
mirnaferrez@yahoo.com.br

Osecretário estadual de Segu-
rança Pública, Mágino Alves 
Barbosa Filho, manifestou 

em audiência apoio ao projeto de 
lei complementar do deputado es-
tadual Chico Sardelli (PV), de Ame-
ricana, que trata da transformação 
do extinto cargo de carcereiro em 
agente policial. Essa é uma das prin-
cipais reivindicações da categoria. A
reunião foi realizada em São Paulo 
com a presença de carcereiros, do 
policial civil José Marcos da Silva, 
do delegado de Polícia titular da
5° Delegacia roubo a bancos, Clovis
Ferreira de Araújo, e do assessor
parlamentar Paulo Fernando Turci,
representando o deputado Chico
Sardelli. Eles trataram de diversos
assuntos relacionados aos policiais
civis, entre eles a reestruturação e
a mudança de carreira dos carcerei-
ros. “Saímos dessa audiência com
a certeza de que dias melhores
virão para os policiais civis. Agra-
decemos ao governador Márcio
França, que vem dando total apoio
à família Polícia Civil, ao secretário
Mágino, que prontamente abriu as
portas do seu gabinete e ao depu-
tado Sardelli, que não tem medido
esforços para ajudar a classe dos
carcereiros”, destacou José Marcos.
O projeto tem por objeto aplicar
justiça à categoria dos carcereiros,
considerando que a categoria foi
extinta no artigo 7º do decreto es-
tadual nº 59.957 de 13 de dezembro
de 2013.

De acordo com a justificativa, 
os carcereiros permanecem na ati-
va, mas exercendo na prática outra 
função. É necessária a transforma-

Audiência com o secretário de Segurança Pública

ção da carreira de carcereiro para 
a carreira de agente policial. Os 
vencimentos das duas categorias 
são idênticos, porém os carcerei-
ros não têm nenhuma promoção, 
pois sua carreira não existe mais. 
“Não é só uma questão de nome. 

Além do prejuízo profissional para 
cada um deles, a sociedade tam-
bém será prejudicada com a perda 
dessas vagas, conforme forem se 
aposentando e o Estado não vai 
poder contratar novos por se tra-
tar de uma carreira extinta. Fazen-

do essa adequação de carcereiro 
para agente policial, a Secretaria 
de Segurança poderá fazer novas 
contratações, por meio de concur-
so, sem precisar criar novas vagas”, 
explicou Sardelli. Atualmente são 3 
mil carcereiros na ativa no Estado.
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OS jogos do Rio Branco no 
Campeonato Paulista da 4ª 
Divisão, que começa neste final 
de semana, serão transmitidos 
ao vivo pela Rádio Vida Nova 
FM e pela Rádio Clube AM. 
Neste último caso, trata-se uma 
parceria do canal de YouTube 
Encardidos Futebol Clube com 
narração de Alex Ferreira e 
comentários de Zigan (foto). 

JOTA Junior narra, no próximo 
domingo, às 16 horas, o jogo entre 
Santos e América-MG pelo canal
Première. Duelo válido pela 3.a 
rodada do Campeonato Brasileiro.

MARLON de Freitas, da Rádio 
Vox 90 FM, reuniu as equipes 
de locutores, promotores e 
jornalismo da emissora para dar 
o start à super cobertura da 34.a 
Festa do Peão de Americana. 
O esquema será forte.

EXCELENTE o trabalho de 
alguns assessores de imprensa 
de políticos de Americana, que 
resolvem rapidamente pleitos 
dos órgãos de comunicação. 
Destaque, por exemplo, para 
Nathalia Ravara e Gabryelle 
Ribeiro, que assessoram, 
respectivamente, os vereadores 
Nathalia Camargo (Avante) 
e Juninho Dias (MDB).

O VOX Informação, da Rádio 
Vox 90 FM, está completando 
22 anos no ar. Boletins a cada 60 
minutos, entre 6 e 19 horas, feitos 
por Ju Jensen e Keller Stocco.

VIA SATÉLITE

JU JENSEN
jujensen@vox90.com

A Guarda Municipal de America-
na desarticulou, nesta semana, 

uma quadrilha de estelionatários no 
Jardim São Paulo. De acordo com a 
autarquia, o bando aplicou golpe em
cliente da Caixa Econômica Federal de 
Indaiatuba. A vítima teve um prejuízo 
de R$ 7 mil. Após o delito, os crimino-
sos fugiram em um Renault Sandero 
e um Onix. Um alerta foi emitido para 
os municípios da Região Metropo-
litana de Campinas e, por volta das 
11h30 de terça-feira, o sistema de vi-
deomonitoramento da Gama obser-
vou os veículos na Avenida Cillos. Na 
sequência, equipes da Guarda foram 
para a região do Jardim do São Pau-
lo e quatro homens, moradores em 
São Paulo, foram detidos. Um quinto 
suspeito conseguiu fugir. Os patru-
lheiros apreenderam os dois carros, 
vários cartões bancários, celulares, 
máquina de cartão e outros objetos. 

MAIS UM
A Ronda Ostensiva Municipal 
da Guarda  Municipal prendeu 
um homem de 30 anos, por 
tráfico de drogas, no Jardim 
Ipiranga, em Americana, nesta 
semana. Na Rua Igaratá, a 
equipe da Romu abordou 
o elemento e, durante 
averiguação, foram apreendidos 
R$ 142,00 e 44 pedras de 
crack. Foi encaminhado para 
a unidade da Polícia Civil de 
Americana e a autoridade 
determinou o flagrante.

POLÍCIA

Guardas agem em duas cidades

Já as equipes da Guarda Civil Munici-
pal de Nova Odessa prenderam nesta
semana um rapaz suspeito de dano e 
furto de equipamentos de um contêi-
ner que se encontrava nas proximi-
dades da esquina das ruas Joaquim 

Sanches e Heitor Cibin, no Jardim Bela 
Vista. O caso foi apresentado à Polícia 
Civil da cidade como um flagrante de 
tentativa de furto. Segundo o rela-
tório interno da ocorrência, a equipe
patrulhava as imediações quando

avistou o indivíduo G. H. A. S. “tran-
sitando” com um alicate corta-ver-
galhão em uma das mãos, trajando 
blusa de frio com touca, bermuda e 
chinelos. Durante varredura pelas 
imediações, os GCMs constataram 
danos provocados por arrombamen-
to no contêiner e localizaram outro 
cadeado e uma barra de pontalete.

Caminhão apreendido em Nova Odessa

mailto:jujensen@vox90.com
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Ilana Jensen

i lanajensen@hotmail.com

Rua Cuba, 39 • Frezzarin • Americana-SP
(19) 97409.3636       maria.b.rouparia/

Tudo para 
você se sentir 
confortável 
e ficar ainda 
mais BUNITA
Ambiente 
acolhedor 
com peças 
multimarcas 
em vestuário, 
acessórios e 
roupa íntima.

Últimos dias
marcados por várias 

ações em Americana e 
microrregião que merecem 

registro da coluna
de hoje. Confira!

Equipe da Vox 90 para a mega-cobertura do Rodeio de Americana

Andréa Cavicchiolli, aniversariante
Alberto dos Santos Junior

e Thiago Martins

No Ciesp, discussão sobre o setor têxtil

O prefeito Rafael Piovezan e o
governador Rodrigo Garcia

Mariana Minozzi,
aniversariante

Ricardo Molina, Tarcísio Freitas e Beto Lahr
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Hospital 24h
Petshop

o complexo PET mais
completo da região!

Germano Giusti, 26 -
Jd. Paulista, Americana/SP
@myourpet

(19) 99904-4440

Daycare

ATITUDES QUE PODEMOS TOMAR HOJE!

Acesse nossas redes sociais:

@rosadobem.oficial 
Rosa do Bem 
www.rosadobem.com.br

Cuide a sua espiritualidade Tenha pensamentos positivos

Faça atividades físicas Alimente-se com qualidade

Acredite a sua capacidade

Téo Feola e o fotógrafo Manu Pivatti

Marize Borges Leitão, do Sinditec, e a
 secretária estadual Marina Brangante

 Capitão Derrite, homenageado, e Chico Sardelli

Thiago Brochi
homenageou Alex

de Madureira

 Gualter Amado, 
aniversariante

Wagner Sanches celebrando
o Dia do Índio

O vereador-cozinheiro Bachin JuniorOs irmãos Linda e Saul Camargo Neves



AMERICANA (SP), 6ª FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2022 - EDIÇÃO 1313 10

FOI MAL

DATAS

FOI BEM

Rua Gonçalves Dias, 601 - Americana-SP - Telefone (19) 3406.9920

Há décadas cuidando
de empresas com

excelência!

FOI BEM

FOI MAL

Quem Pegou Pegou
Henrique & Juliano
Notificação Preferida
Zé Neto & Cristiano
Cada Um Na Sua
Fernando & Sorocaba
Coração Infectado
Maiara & Maraísa
Siga a Seta
Marcos & Belutti
e Matheus & Kauan

Fonte: DJ Toco – toco@vox90.com

5 + DA VOX

DATAS

Quietinho, sem holofote, 
o secretários de Obras e 
Serviços Urbanos, Adriano 
Camargo Neves (foto), vai 
resolvendo vários problemas 
eternos em Americana, como 
buracos no asfalto e coleta 
de lixo. Tem muita coisa pela 
frente, mas está fazendo.

Já faz duas sessões que a 
Câmara de Americana adia 
vários projetos, empurra 
com a barriga e acaba o 
serviço rapidinho. Vamos ver
se a de hoje, com IPTU na 
pauta, terá mais conteúdo.

Rua Gonçalves Dias, 601 - Americana - SP

Há décadas cuidando de
empresas com excelência!

Fone/Fax (19) 3406.9920

6/9 Oficialização da Letra
do Hino Nacional

6/9 Dia do Alfaiate
7/9 Independência do Brasil
8/9 Dia da Alfabetização
9/9 Dia do Administrador
9/9 Dia do Médico Veterinário

25 PONTOS

Recapeamento avança na cidade

JU JENSEN
jujensen@vox90.com

A Prefeitura de Americana segue
recuperando ruas e avenidas
que estão na programação

de 25 pontos da cidade para reca-
peamento com os R$ 5 milhões 
liberados pelo governo do Estado 
de São Paulo. Nesta semana, o 
serviço chegou à Avenida Europa, 
no trecho entre a Rua Carioba e a 
Avenida São Jerônimo. Só neste 
ponto o trabalho vai demorar mais 
dez dias. Ao todo, a cidade terá, com 
este dinheiro, recuperado 227.723,16 

Serviços estão na Avenida Europa

PONTOS JÁ RECAPEADOS

• Avenida da Amizade
• Rua Augusto Sacratin
• Rua Israel
• Rua Líbano
• Rua Albino Menegatti
• Avenida Paulista
• Avenida Afonso Arinos
• Rua Antonio Conselheiro
• Avenida Maranhão
• Ruas dos Narcisos
• Rua dos Canários
(trecho da Rua das Seriemas até a Rua dos Lilazes)

• Rua das Rosas
• Rua dos Girassóis

PONTOS QUE
SERÃO RECAPEADOS

Avenida Europa
Avenida Bandeirantes
Rua Sete de Setembro
Rua Primo Picoli
Avenida Afonso Schimidit
Rua Jerônimo Santon
Avenida Carmine Feola
Rua São Vito
Rua Thomas Biancardi
Rua Carolina Caligari Cibin
Rua Florindo Cibin
Rua dos Cravos

A edição de 2018 do Bárbaros BBQ, em Americana, terá um evento de antecipa-
ção. Será em 13 de setembro, às 19 horas, no The Farm, com a presença da rainha
da brasa – a chef Paula Labaki (foto). Trata-se de uma das primeiras Pitmasters
do Brasil, faz parte do seleto grupo de mestres churrasqueiros que divulgam a
carne, a brasa e os preparos por todo território nacional e fora dele. O cliente
poderá degustar a vontade um menu exclusivo em seis tempos, com o melhor
do churrasco e da alta gastronomia. Já o Bárbaros BBQ será no sábado, dia 15 de
setembro, das 12 às 22 horas, no recinto do Clube dos Cavaleiros de Americana.

metros quadrados de vias. O tra-
balho começou em julho e já dura 
dois meses, segundo informações 
da Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos. Treze pontos já foram 
atingidos, restando ainda mais doze.

RAINHA DA BRASA
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Rua Fonte da Saudade, 960
Fone: (19) 3471.0610

Jard. São Paulo - Americana

Fonte: DJ Toco - toco@vox90.com

5    DA VOX

Nem bem começou a 
campanha eleitoral e os 

valentões das redes sociais 
já mostram suas garras. 
Corajosos só à frente do 

computador, a quatro paredes. 
Publicamente, viram gatinhos.

Os motociclistas que 
invadiram Americana na 

última sexta-feira em apoio 
ao presidente Jair Bolsonaro 
simplesmente não causaram 

nenhum tipo de problema, 
nenhuma ocorrência policial 

foi registrada. Que todos 
façam o mesmo nesta 

campanha eleitoral.

22/4 Descobrimento
do Brasil (1500)

22/4 Dia do Planeta Terra
23/4 Dia do Escoteiro
24/4 Dia do Agente de Viagem
25/5 Dia da Contabilidade
26/4 Dia do Goleiro
27/4 Dia do Padre
27/4 Dia da Empregada
 Doméstica

A Secretaria de Esportes de 
Americana está com inscri-

ções abertas para equipes que 
querem participar do Campeonato 
de Futebol Amador Gigantinho e 
Gigantão. Os interessados têm até 
a próxima segunda-feira, dia 25 de 
abril, para efetuar o cadastro no site 
oficial da Prefeitura (www.ameri-

JU JENSEN
jujensen@vox90.com

O Rio Branco, de Americana, es-
treia domingo cedo no Cam-

peonato Paulista da 4.a Divisão. 
Joga em Limeira, no Estádio Co-
mendador Agostinho Prada, contra 
o Independente. É a saga do Tigre
se repetindo para tentar fugir da
última divisão profissional do fute-
bol do Estado, onde está há alguns 
anos. Sob o comando do técnico 
Betão Alcântara, o clube america-
nense inscreveu 20 jogadores na 
competição. Nesta primeira fase, 
cada time faz seis jogos em seus 
grupos, ida e volta, com quatro 
avançando.

Este o grupo de jogadores do Rio 
Branco: GOLEIROS – Nayan, Wellinson e 
João Paulo; LATERAIS – Léo Caboclo e Ga-
briel Neves; ZAGUEIROS – Gui Dias e Léo 
Zareli; MEIO-CAMPISTAS – Willian Mon-

1. GATILHO
MATHEUS & KAUAN

2. INSUBSTITUÍVEL
MARCOS & BELUTTI

3. CONSELHO BOM
DIEGO & VICTOR HUGO
E MAIARA & MARAÍSA

4. AÍ CÊ ME QUEBRA
CÉSAR MENOTTI &
FABIANO E GUSTTAVO LIMA

5. SOFRIMENTO ANTECIPADO
GUSTAVO MIOTO

4ª DIVISÃO 

Rio Branco inicia uma nova saga

Tigre joga em casa só
no dia 30 de abril

FUTEBOL

Gigantão e Gigantinho até 2ª feira
cana.sp.gov.br). Para o Gigantão, 
as categorias são livres, e podem 
se inscrever equipes compostas 
por pessoas a partir dos 17 anos. Já 
o Gigantinho foi dividido em cinco
categorias: sub-8, sub-10, sub-12, 
sub-15 e sub-18. “A promoção do es-
porte amador é uma das premissas 
da administração do prefeito Chico 

Sardelli. A determinação é para que 
a Secretaria de Esportes realize jo-
gos e competições que envolvam a 
comunidade e ofereçam opções de 
lazer para toda a família”, salientou 
a secretária de Esportes, Grasiele 
Agostinho Rezende da Silva.

A categoria sub-8 inclui crianças 
nascidas em 2014, 2015 e 2016; a 

sub-10, nascidas em 2012 e 2013; 
a sub-12, nascidas em 2010 e 2011; 
a sub-15, adolescentes nascidos 
em 2007, 2008 e 2009; e a sub-18, 
nascidos em 2004, 2005 e 2006. 
O início das competições ainda 
não está definido, mas a expec-
tativa da Secretaria de Esportes 
é de que ocorra ainda em maio.

teiro, Murilo, Índio, Matheus Rosa e Na-
than; ATACANTES – Guida, Vitor Hugo, 
João Celeri, William, Wesley e Otávio.

23 de Abril – Sábado
15h
Itapirense x União São João
Paulista x Amparo

24 de Abril – Domingo
10h
Independente x Rio Branco

2ª RODADA

30 de Abril – Sábado
15h
Amparo x Itapirense
15h
Rio Branco x Paulista

1 de Maio – Domingo
10h
União São João x Independente

Roberto Faé volta a apoiar o Tigre

Faé, riobranquense

D epois de vários anos, o empre-
sário americanense Roberto 

José Faé volta a apoiar oficialmente 
o futebol do Rio Branco. Na década
de 80, ele fez parte de um grande 
grupo de colaboradores do Tigre

atuando como diretor, participando 
de decisões, reuniões, jogos impor-
tantes da Divisão Intermediária. 
Dono da loja de tecidos Fatex, que 
marcou época no município, Ro-
berto Faé possui outras empresas 

e, agora, empresta o nome de uma 
delas, a AVT Incorporadora, que es-
tará na camisa oficial do clube que 
está prestes a completar 109 anos 
de história. Com ele, também a Ca-
prem Construtora fechou parceria.

mailto:toco@vox90.com
http://www.americana.sp.gov.br
mailto:jujensen@vox90.com
http://www.americana.sp.gov.br
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QUESTÃO 
DE ORDEM

DOENTE: Para tratar de 
problemas de saúde, a 
vereadora Nathalia Camargo 
(foto), do Avante, faltou mais 
uma vez de sessão da Câmara 
Municipal de Americana. Foi 
substituída anteontem pelo 
suplente Luiz Escobar.

CIRURGIA: Por conta de uma 
cirurgia de desobstrução nasal, 
o vereador Juninho Dias (MDB) 
também esteve ausente da 
sessão de quarta-feira. Em seu 
lugar esteve o investigador 
aposentado da Polícia Civil, 
Sebastião Hortense.

NORMAL: Depois de duas 
sessões seguidas antecipadas 
em um dia, por conta dos tais 
pontos facultativos que só 
beneficiam servidores públicos, 
a próxima reunião dos 19 
vereadores americanenses será 
em dia habitual – quinta-feira, 
dia 28 de abril, às 14 horas.

CANDIDATOS: Pelas contas 
de bastidores, a atual Câmara 
de Americana terá, neste 
ano, quatro candidatos aos 
cargos de deputados estadual 
e federal – Thiago Martins 
(PV), Professora Juliana (PT), 
Gualter Amado (Republicanos) 
e Marschelo Meche (PL).

LEÕES: Continua o 
silêncio, em plenário, de 
vereadores que crescem o 
queixo nas redes sociais.

Milena Ronzella Amado
PSICOLOGA

@milenapsicoterapeuta

CRP 06/72586

Celular (19) 98132.0964

P
n

PÃO
FRESQUINHO
E QUENTINHO

JU JENSEN
jujensen@vox90.com

O suplente de vereador Se-
bastião Hortense (MDB), de 

Americana, criticou a política de de-
cretação de pontos facultativos na 
cidade em vésperas e dias seguintes 
a feriados, fatos ocorridos nas duas 
últimas semanas com Sexta-feira 
Santa e Tiradentes. Milhares de 
servidores públicos trabalharam 
apenas três dias na semana passada 
e nesta semana. “Esse negócio de 
ponto facultativo é uma farra, não 
tem sentido, uma falta de respeito 
ao cidadão que paga os salários dos 
servidores. Alguém precisa acabar 
com isso, talvez o Ministério Pú-
blico”, disse na sessão de anteon-
tem aproveitando sua convocação 
para o lugar de Juninho Dias (MDB). 

Os vereadores aprovaram an-
teontem cinco projetos de lei. Um 

HORTENSE

“Ponto facultativo é farra”

projeto foi rejeitado e três adiados a 
pedido dos parlamentares, voltando 
a discussão e votação nas próximas 
semanas. Foi aprovado projeto que 

Hortense criticou liberação de servidores

VISITA
A presidente do Rosa do Bem de 
Americana, empresária Maria 
Fernanda Grecco Meneghel, 
visitou as instalações da futura 
unidade de tratamento de 
câncer de Americana (Unacon), 
anexa ao Hospital Municipal 
Waldemar Tebaldi. Ela foi 
convidada pelo prefeito, vice e 
secretário de Saúde em respeito 
ao trabalho que há tantos 
anos realiza neste campo.

dispõe sobre a criação de cargos de 
Assistente Jurídico, de provimento 
por concurso público. Foi aprovado 
também a política de proteção a mu-

lheres em situação de vulnerabilida-
de, pela rede pública de saúde, com a 
utilização de contraceptivo reversível 
de longa duração. O texto garante 
que elas terão direito à inserção gra-
tuita de implantes contraceptivos 
reversíveis de longa duração de eto-
nogestrel, conforme protocolo da Se-
cretaria Municipal de Saúde. A legisla-
ção aprovada determina que caberá 
à mulher a livre opção de utilização.

mailto:jujensen@vox90.com
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ESTÁ aberta a disputa para 
saber quem serão a rainha e 
as princesas da 34.a Festa do 
Peão de Americana. O evento, 
que é organizado pelo jorna-
lista e colunista Wagner San-
ches, já tem as inscrições libe-
radas para as interessadas. O 
prazo é 4 de maio. As candida-
tas devem ter de 16 a 30 anos. 
Também faz parte do currícu-
lo indispensável ser apaixo-
nada pela cultura sertaneja.

AS fichas devem ser preen-
chidas na Le Beauté, Rádio 
Vox 90 ou Danny Cosméticos, 
em Americana. Para finalizar a 
primeira etapa, são necessá-
rias duas fotos, rosto e corpo 
(inteiro) e o pagamento da 
taxa de R$ 100. A semifinal 
será realizada no dia 6 de maio 
e a decisão em 20 de maio.

ALÉM de brilhar na 34ª edi-
ção da Festa do Peão de Ame-

ricana, a rainha recebe a pre-
miação de R$ 4.000,00 e, as 
princesas, R$ 1.000,00 cada. 
“Ser rainha e princesa faz 
parte do imaginário de gran-
de parte das meninas. Aqui, 
em Americana, elas brilham 
muito, recebem o carinho 
do público, principalmente 
das crianças, e deixam o seu 
carisma na história da fes-

ta”, diz Beto Lahr, presiden-
te do Clube dos Cavaleiros.

MAIS detalhes podem ser 
encontrados nestes canais: 
www.rainhafestadopeao.
com.br e @rainhafestadopeao 

O BRASIL tem três grandes 
festas de rodeio, que são ini-
gualáveis – Barretos, Ameri-

cana e Jaguariuna. A próxima 
será em Americana, de 10 a 
19 de junho. Depois vem a de 
Barretos, programada para o 
período entre 18 e 28 de agos-
to. E, por fim, em Jaguariuna, 
de 16 a 24 de setembro.

O BRASILEIRO João Vitor 
Leme parece que está recupe-
rado para as montarias em tou-
ros no Campeonato Mundial 
da PBR, nos Estados Unidos. 
No último final de semana, por 

exemplo, ele venceu a etapa 
de Tulsa, em Oaklahoma, onde 
já havia dado show em 2021.

NASCIDO em Ribas do Rio 
Pardo, no Estado de Mato 
Grosso do Sul, João Vitor 
Leme voltou no último final 
de semana a competir, pois 
estava se recuperando de 
uma lesão no maxilar sofri-
da em Sioux Falls, Dakota do 
Sul, que o afastou dos dois 
principais eventos da série.

Leme voltou com força total

Rainha e princesas, destaques do Rodeio

http://www.rainhafestadopeao.com.br
http://www.rainhafestadopeao.com.br
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TRABALHANDO POR UMA 
CIDADE MAIS LIMPA

A mericana recebe nes-
te final de semana, 

amanhã e domingo, um cam-
peonato de adestramento na 
modalidade mondioring. A 
atividade será realizada com 
o apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes. O cam-
peonato ocorrerá no Centro
Cívico, a partir das 8 horas, 
quando adestradores da re-
gião Sudeste do Brasil apre-
sentarão o trabalho realizado 
com os cães, assim como
o patrimônio genético dos
animais. O mondioring é um
esporte internacional pratica-
do desde os anos 1980, com 
a finalidade de destacar apti-
dões dos cães, a qualidade de 
seu adestramento, o controle 
de seu condutor e o patri-

JU JENSEN
jujensen@vox90.com

O Instituto Junior Dias, de 
Americana, realizou no 

último final de semana a sua 
tradicional “Páscoa Solidária”. 
Há nove anos são entregues 
ovos de chocolate em vários 
bairros da cidade durante todo o 
sábado e na praça do Zanaga na 
manhã do domingo de Páscoa. 
Foram 3 mil ovos entregues na 
Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, 
São Roque, Guanabara, Jardim 
América, São Luiz, Boa Vista, 
Jardim América 2, Praia Azul, 
Monte Verde, Asta, Jardim Brasil 
e Zanaga. A presidenta da enti-
dade, Izabel Dias, comemorou 
a ação. “É uma alegria muito 
grande fazer esse evento nova-
mente. No ano passado fizemos 
uma ação de Páscoa voltada 
aos profissionais de saúde e ver 
todas essas crianças juntas de 
novo, felizes, comemorando, 
brincando, é o que faz nosso co-
ração bater mais forte. Não pos-
so deixar de agradecer aos pa-

trocinadores, Cartão de Todos, 
Sanfarma e o jogador Emerson 
Royal, além de todas as pes-
soas que doaram bombons e 
foram voluntárias com a gente 
nesses dias tão especiais”, frisou. 

O evento contou com a par-
ticipação do vereador Juninho 

Dias (MDB), que acompanhou 
a ação ao longo dos dois dias. 
“Acompanhei de perto a di-
ficuldade de muitas famílias 
durante e depois da pandemia. 
Um trabalho social que é ca-
paz de chegar a mais de 3 mil 
crianças e mudar a realidade de 

cada uma delas, enche o cora-
ção de qualquer um. O sorriso 
no rosto das crianças gera um 
sentimento inexplicável, esse 
evento é sobre esperança. 
Deixo meus parabéns a todos 
os organizadores e espero 
que esse trabalho possa con-
tinuar, pois ele faz diferença 
para Americana”, declarou.

PÁSCOA

3 mil ovos distribuídos

Muitas crianças foram presenteadas

mônio genético do animal. 
Os cães passarão por 

provas de obediência, saltos 
e proteção. A organização 
aposta em um ambiente que 
remeta ao universo country 
e atraia o público em geral. 
A estrutura contará, ainda, 
com feira livre de produtos 
de agricultura familiar, food 
trucks e barracas de produ-
tos para cães. A Faculdade de 
Americana também estará 
presente com estagiários do 
curso de medicina veterinária 
para orientações e eventuais 
encaminhamentos. A entrada 
será um quilo de ração seca 
ou quatro sachês de ração 
úmida para cães ou gatos, 
que serão destinados ao Cen-
tro de Controle de Zoonoses.

CÃES

Campeonato acontece
em Americana no CC

Modalidade mondioring no Centro Cívico
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SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM GERAL

Rua Gonçalves Dias, 1.013
Fone: (19) 3471.3838

www.andreettacontabil.com.br

CURTAS

A PANDEMIA
NÃO ACABOU
E A COVID-19 MATA!

SEAAC de Americana
e Região em defesa
da ciência e da vida!

CICLOVIA: A Coden Ambiental, 
de Nova Odessa, finalizou a 
recuperação da ciclovia existente 
na Rodovia Rodolfo Kivitz. 
As obras de recomposição do 
asfalto e repintura da faixa 
exclusiva para ciclistas foram 
necessárias em função da 
passagem do prolongamento 
da nova adutora do Córrego 
Palmital, instalada e interligada 
em outubro do ano passado à 
Estação de Tratamento de Água.

RECITAR: As inscrições da 
edição 2022 do Projeto Recitar, 
em Santa Bárbara d´Oeste, 
terminam hoje. Os interessados 
podem se inscrever no site 
www.culturasbo.com/recitar. 
As apresentações serão entre 
os dias 9 e 13 de maio no Teatro 
Municipal “Manoel Lyra”. Voltada 
a estudantes barbarenses e 
grupos de teatro, a iniciativa 
visa despertar e cultivar o 
interesse pelas obras poéticas 
da Língua Portuguesa.

COLETA: A Secretaria de Meio 
Ambiente de Americana está 
conscientizando a população para 
a importância da coleta seletiva, 
mecanismo de limpeza pública 
para recolher de forma correta os 
resíduos sólidos higienizados e 
separados de acordo com o seu 
material. É importante ressaltar 
que é necessário a divisão dos 
materiais, tais quais possuem 
origens diferentes, levando 
em consideração papel, metal, 
vidro, plástico e orgânico. Além 
disso, resíduos radioativos e 
hospitalares possuem outro 
tipo de descarte, que não pela 
coleta seletiva. Vale também 
descartar que alguns materiais, 
como adesivos, esponja de aço, 
espelhos e outros, não possuem 
o mesmo fim que os citados, 
pois não são recicláveis.

TEMPOS
ATRÁS
Flagrante que chega a emocionar 
quem viveu aqueles bons tempos 
do esporte de Americana. Na foto, 
feita em 10 de abril de 1969, ou 
seja, há 53 anos, a formação da 
equipe vitoriosa de hóquei sobre 
patins do Rio Branco Esporte 
Clube. Da esquerda para a direita, 
vemos: em pé – Mário Coronelli, 
Ronaldo Bueno, Kiko Rigo, Ronaldo 
Picolli, João Larose e Isaul Ascenso; 
agachados – Clodinho Rigo, Mero 
Souza, Alemão Antunes e Rodolfo 
Bueno. A foto pertence ao arquivo 
pessoal de Lorisa Rosalen.

JU JENSEN
jujensen@vox90.com

A mericana receberá, do gover-
no estadual, R$ 1,8 milhão em 

equipamentos do Programa Nova 
Frota - SP Não Para. O prefeito Chi-
co Sardelli (PV) esteve com o gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB), nesta 
semana, em Campinas, assinando 
as parcerias. Já com o Detran (De-
partamento Estadual de Trânsito), 
a adesão ao Programa Respeito à 
Vida representará investimentos 
e melhorias no trânsito da cidade 
no valor de R$ 3 milhões. “Estou 
muito feliz pelas conquistas junto 
ao governador Rodrigo Garcia, que 
vêm a atender e complementar 
a gestão do nosso trabalho. São 
investimentos importantes que 
vão fazer o município avançar nas 
obras e manutenções da cidade e 

na qualidade de vida da população”, 
disse o prefeito. Sardelli já pegou 
as chaves de uma pá carregadeira 
(R$ 498 mil) e um caminhão bascu-
lante (R$ 316 mil) e, nos próximos 
dias, receberá uma retroescava-
deira (R$ 355 mil), um trator (R$ 
418.050,00) e uma trituradora de 
galhos (R$ 219 mil). Os equipamen-
tos serão destinados às secreta-
rias municipais de Meio Ambiente 
e de Obras e Serviços Urbanos.

“Esses maquinários serão fun-
damentais para os trabalhos na 
cidade, que vem recebendo vários 
investimentos. A Prefeitura e a 
Secretaria de Meio Ambiente de 
Americana estão trabalhando com a 
Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento desde o ano passado, junto 
ao então secretário Itamar Borges, 
e ao Governo do Estado para que 
essas conquistas se concretizas-
sem. Também devemos receber um 
caminhão-pipa da Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente futuramen-
te”, informou o secretário ambien-
tal de Americana, Fábio Oliveira.

Vinícius Zerbeto, Chico Sardelli, Fábio Oliveira e Adriano Camargo Neves

REFORÇO

R$ 1,8 milhão em equipamentos

mailto:jujensen@vox90.com
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JU JENSEN
jujensen@vox90.com

O clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians 
é destaque da 3.a rodada do Campeonato 

Brasileiro de Futebol, amanhã, sábado, no Allianz 
Parque. Os demais paulistas têm também jogos 
complicados neste começo de competição. Corin-
thians e Atlético-MG começaram melhores do que 
os adversários. Na Série B, os dois times de Campi-
nas iniciaram a disputa com péssimos resultados.

1. A FÓRMULA 1 tem corrida
na Itália neste final de se-
mana. É o Grande Prêmio de 
Emiglia Roamana, com a Fer-
rari numa fase espetacular.
Seus dois pilotos, Charles 
Leclerc e Carlos Sainz, (foto) 
estão em primeiro e terceiro
lugares, respectivamente.

2. DUELO de brasileiras, neste
sábado, na luta principal do
UFC em Las Vegas – Aman-
da Lemos x Jessica Andrade,
pela categoria peso-palha.

3. AMANDA Lemos, paraen-
se, tem 34 anos, enquanto 
Jessica Andrade, paranaense,
está com 30. Disputa de gen-
te grande, com experiência.

4. PARA quem gosta de bas-
quete, prato cheio desde o
último final de semana com 
início dos playoffs da NBA, 
o basquete profissional dos 
Estados Unidos. É só jogão!

5. A PORTUGUESA sagrou-se
campeã paulista da 2.a Divi-
são e, depois de vários ano,
retorna à elite estadual. Do-
mingo passado ela venceu o
São Bento, na final, por 2 a 0.

6. COMANDADA pelo técnico
Sérgio Soares, o time base
da Lusa para chegar ao título
não teve nenhum estrelão.
Nomes como Thomazella, 

Luis Ricardo, Naldo, Patrick, 
Eduardo Diniz, Marzagão, 
Tauã, Daniel Costa, Luan, 
Léo Castro, Gustavo França, 
entre outros, desconhecidos, 
resolveram o problema.

7. O SÃO Bento, vice-cam-
peão, também sobe em 2023 
para a Série A-1 do Campeo-
nato Paulista.

8. BOA sorte ao Rio Branco, de
Americana, que neste final de 
semana estreia no famigerado
Campeonato Paulista da 4.a 
Divisão.

9. O AMIGO Thiago Poles (foto), 
em breve, inaugura suas no-
vas quadras de beach tennis,
em Americana. A modalida-
de cresce absurdamente na
cidade e região. Vi o projeto,
uma beleza!

10. FECHANDO as de hoje:
Brasil aparece de novo como
número 1 do ranking mundial 
da Fifa. Você acha mesmo que 
temos a melhor seleção de fu-
tebol do planeta?

jujensen@vox90.com

BRASILEIRÃO

Palmeiras e
Corinthians,
amanhã

SÉRIE A

Sábado – 23 de Abril
16h30 Atlético-PR x Flamengo
16h30 Bragantino x São Paulo
19h00 Palmeiras x Corinthians
19h00 Fluminense x Internacional
21h00 Atlético-PR x Coritiba

Domingo – 24 de Abril
16h00 Santos x América-MG
18h00 Juventude x Cuiabá
19h00 Atlético-GO x Botafogo

2ª feira – 25 de Abril
20h00 Avaí x Goiás
20h30 Fortaleza x Ceará

SÉRIE B

Estes os jogos da 3ª rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série B neste final de semana:

Hoje – 22 de Abril
19h00 CSA x Bahia
21h30 Chapecoense x Vasco

Sábado – 23 de Abril
11h00 Criciuma x Sport
16h00 Ponte Preta x CRB
18h30 Sampaio x Brusque
19h00 Ituano x Vila Nova
19h00 Tombense x Cruzeiro

Domingo – 24 de Abril
16h00 Náutico x Operário

Roger Guedes, do Corinthians

C aros leitores do Jornal da Ci-
dade, prazer estar aqui com 

vocês. Meu nome é Thiago Barreto. 
Sou casado, tenho dois filhos e es-
tou com 41 anos. Sou bacharel em 
Turismo pela Faculdade de Ameri-
cana e em Hotelaria pelo Senac de 
Águas de São Pedro, me formei em 
2005. Sempre tive interesse em tra-
balhar, buscar minha independência 
e as experiências deste setor vieram 
depois de morar em Boston (EUA). 
Deixei a faculdade de Economia que 
cursava na época e para lá me mu-
dei, foram divertidos quatro anos.

Ao retornar, trabalhei em res-
taurante, hotéis, agência de viagem 
e de eventos. E este por último, sim, 
minha maior paixão! Já realizei a or-
ganização de mais de 150 eventos na 
carreira, em São Paulo, Minas Gerais 
e Rio de Janeiro. Visitando e conhe-

TURISMO & EVENTOS T H I A G O  B A R R E T O

cendo várias cidades e culturas, uma 
experiência e tanto. Usarei este 
espaço para conversarmos sobre o 
turismo e suas diretrizes, eventos, 
gastronomia, hospedagem, viagens, 
espaço culturais, etc.

O turismo foi fortemente impac-
tado pela pandemia da Covid 19, em 
uma das crises mais sérias de nossa 
história. O setor incentiva o desloca-
mento, a aglomeração e a transição 
entre culturas. Felizmente, estamos 
em fase de retomada e já se nota 
que as iniciativas têm dado certo. O 
crescimento das viagens nacionais 
e internacionais, shows lotados, co-
mércio movimentando-se e a ausên-
cia do medo, favorecendo o convívio 
social. O setor, além de muito profis-
sional e dedicado, está sempre em 
busca de novas tendências, ideias e 
inovações. Evidentemente, várias 

normas e protocolos estão sendo 
exigidos e implantados para segu-
rança de todos. Como, por exemplo, 
a carteira de vacinação!

Para a segurança e bem-estar 
de todos, precisamos respeitar o 
espaço dos outros, não é mesmo? 
Uma dica: nesta retomada, visite 
lugares inéditos, incentive o turis-
mo e os espaços da sua cidade e 
região. Incentive aquele bar ou res-
taurante na sua cidade que tanto 
queria visitar ou aquela loja, aquela 
praça, aquele zoológico. Essas ex-
periências certamente lhe reservam 
grandes descobertas! E pode ajudar 
o desenvolvimento e sustento de
quem dali depende, e ali ainda está,
apesar de tudo.

Thiago Barreto é colaborador
thiago@bokme.com.br

mailto:jujensen@vox90.com
mailto:jujensen@vox90.com
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PARQUE DE EVENTOS CCA
RODOVIA ANHANGUERA - KM 121

10 A 19 DE JUNHO

A MELHOR FESTA DO PEÃO 
DO BRASIL CHEGOU. 

Compre 
Online


