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Com pilotagem beirando à perfeição, Giovanni Pamfílio vence duas das três corridas,  
em Aldeia da Serra, e é campeão da etapa que marca a volta do Pé de Chumbo. P. 4 a 11
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A Nova Geração Em Raquetinha! rocket_raquetinha

LENDAS DO FUTEBOL ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

O inigualável Millôr Fer-
nandes dizia que “Tem 
gente que só é home-

nageada depois da morte por-
que, em vida, ninguém teria a 
coragem de fazê-lo!”. Realmen-
te, muitas vezes, desde os veí-
culos de comunicação até nos 
papos de botequim, recém fa-
lecidos são “beatificados” por 
pesar, pieguice, “medo de as-
sombração”, sei lá o que...

Rodrigo Rodrigues, nome 
composto de tanta sonoridade, 
não deve ser colocado nesta 
caixinha! Não que eu o conhe-
cesse pessoalmente para dar 
meu testemunho. Apaixonado 
por futebol, pelos programas 

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

Conseguia ter uma postura 
alegre e positiva sem o “oba-

-oba” carioca. Era flamenguis-
ta roxo sem ser ufanista e ar-
rogante! Era agradável assis-
tir aos programas que anco-
rava, com muita leveza (acho 
que esta foi a palavra mais di-
ta a respeito dele), embora re-
presentasse o clássico “gordi-
nho engraçado” ...

Mas, não é a minha impres-
são e a minha leitura sobre RR 
que vou me ater, mas àquilo 
que ouvi, sobre ele, das pes-
soas que conviveram com ele 
e da repercussão de sua mor-
te em toda a mídia e, princi-
palmente, nas emissoras pelas 

quais trabalhou! A tristeza de 
sua morte e a alegria das lem-
branças que deixou foram in-
sistentemente concomitantes.

Dentre todas as manifes-
tações de tantos amigos, me 
marcaram o choro de Ju-
ca Kfouri e de Antero Grecco! 
Dois homens e profissionais vi-
vidos, já maduros, acabaram 
por interromper seus depoi-
mentos para chorar, como se 
tivessem perdido um filho ou 
um irmão mais novo...

Sempre me interessei por 
biografias! Sempre gostei de 
descobrir como era o lado hu-
mano de dos famosos e popu-
lares. Aprendi com elas, den-

tre outras coisas, a não julgar, 
de maneira açodada, pessoas 
por suas ações e tentar enten-
der como o mundo as moldou. 
Não se trata de uma filosofia 
de relativizar vícios, mas do di-
reito à defesa!

Tenho certeza de que Rodri-
go acabará sendo biografado 
e, nela, constará seu lado hu-
mano irrepreensível e a capa-
cidade de se reinventar, quan-
do abandonou todo seu histó-
rico profissional pregresso pa-
ra se sentir feliz no que sempre 
gostou: o futebol!

Peço licença ao meu amigo 
Juca Franciscangelis, o Jota 
Junior, e reproduzir uma men-

sagem que deixei a ele, em sua 
caixa do Messenger a respeito 
de seu colega e amigo: “Que 
pessoa incrível! Pena que ele 
precisou morrer para o conhe-
cermos melhor! Felizes as pes-
soas, como você, que puderam 
ter o privilégio de ter convivido 
com essa alma especial! Como 
Ayrton Senna, ele deixou a nos-
sa convivência em sua plenitu-
de, para que seus amigos nun-
ca se esquecerem dele! A edi-
ção especial, de ontem, con-
junta ESPN/SporTV ficará pa-
ra a história!”...

RODRIGO RODRIGUES!
REPRODUÇÃO INTERNET

esportivos das várias emisso-
ras, muitas vezes, repetitivos e 
previsíveis, já tinha notado, des-
de os tempos de ESPN, que RR 
era alto astral e espirituoso.

A TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras) 
de Americana fez a entrega, semana 
passada, de 330 litros de leite e 32 pacotes 
de fraldas na Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara 
d'Oeste. A arrecadação foi feita durante 
campanha da organizada. "Foi, sem dúvida, 
nossa maior campanha. Muito orgulho em 
poder ajudar. É gratificante", disse o diretor 
de sub-sedes do Interior da TUP, Paulo César 
da Silva Rocha (Paulinho). "Quando essa 
pandemia passar, vamos nos empenhar 
para levar as crianças da Apae para assistir 
jogos tanto na nossa sede como no Allianz", 
acrescentou Paulinho. (ZARMELO JR.)

TUP ENTREGA LEITE E FRALDAS NA APAE DE SB
DIVULGAÇÃO

O goleiro americanense 
Guilherme Pegorari 
renovou contrato com o 
Ituano até 2023. Revelado 
nas categorias de base 
do Rio Branco, ele está no 
clube de Itu desde 2008 
e já realizou 40 jogos. 
Do Rio Branco, Pegorari 
foi para o Palmeiras e 
chegou a treinar entre os 
profissionais. Também 
passou por Guarani, 
Bragantino, Oeste, 
Portuguesa, Linense, 
Botafogo de Ribeirão Preto 
e Figueirense. (ZARAMELO JR.)

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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O campeão da temporada 2020 do Campeonato Paulista da Série A1 será conhecido 
neste sábado (8). Palmeiras e Corinthians se enfrentam a partir das 16h30, no 
Allianz Parque, no segundo e decisivo jogo da final - no primeiro, quarta-feira (5), 
em Itaquera, os times não saíram do 0 a 0. Quem vencer no tempo normal, fica 
com a taça. Em caso de novo empate, a definição será nas cobranças de pênaltis.
BRASILEIRÃO. O Campeonato Brasileiro da Série A começa neste final de 
semana. Sete jogos estão programados: amanhã (8) - Fortaleza x Athletico-
PR, às 19 horas; Coritiba x Internacional, às 19h30; e Sport x Ceará, às 21 horas; 
domingo (9) - Santos x Red Bull Bragantino, Goiás x São Paulo e Flamengo x 
Atlético-MG, todos às 16 horas; e Grêmio x Fluminense, às 19 horas. (ZARAMELO JR.)

PAULISTÃO APONTA CAMPEÃO
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O americanense André Moraes Jr. conquistou lugar no pódio em sua estreia no Império Endurance 
Brasil 2020, que teve a etapa de abertura disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, 

sábado (1), com prova de quatro horas de duração. Ao lado de Ricardo Rodrigues, Cássio Homem de 
Mello e Kreis Jr., André Jr. levou a equipe Autlog Racing Team ao terceiro lugar da categoria GT 4. Os 

vencedores foram Guilherme Salas e Alexandre Auer, com Átila Abreu e Leonardo Sanches na segunda 
colocação. "Foi uma estreia positiva. Fiquei feliz com o resultado. Temos muito ainda a melhorar e 

vamos melhorar, com certeza. A equipe está bem entrosada e estaremos mais preparados na próxima 
etapa", comentou o piloto de Americana. O Endurance Brasil reuniu 32 carros no grid na etapa em 
Interlagos - todas as categorias correm juntas, mas têm classificação distintas. No geral, a equipe 

de André Jr. ficou em 12º lugar. Os campeões da rodada foram Nelsinho Piquet, Tiel Andrade e Júlio 
Martini. A segunda etapa está programada para o dia 5 de setembro, em Curitiba. (ZARAMELO JR.)

ANDRÉ JR. ESTREIA COM  
PÓDIO NO ENDURANCE

DIVULGAÇÃO

O JORNALISTA ESPORTIVO E MÚSICO RODRIGO 
RODRIGUES, O RR, QUE FALECEU EM RAZÃO DE 
COMPLICAÇÕES DE COVID-19, DIA 28 DE JULHO, 
NO RIO DE JANEIRO, ESTEVE EM AMERICANA 
NO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2012, NA FESTA 
DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE 
KART PÉ DE CHUMBO, QUE ACONTECEU NUMA 
CHÁCARA NA REGIÃO DO IATE CLUBE. RR ERA 
LÍDER E GUITARRISTA DA BANDA THE SOUND 
TRACKERS, CONTRATADA PARA O EVENTO DO 
PD'CHUMBO. NA FOTO, RODRIGO ESTÁ ENTRE 
OS EMPRESÁRIOS E PILOTOS ARTUR MENDES E 
MARCELO CONTATTO. (ZARAMELO JR.)

WADO PELLIZONI | PDC TEAM
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KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Giovanni Stival Pamfílio foi o 
nome da segunda etapa da 
15ª Copa Sópneus Goodyear 
de Kart Pé de Chumbo, rea-
lizada quinta-feira (30) no 
Kartódromo Internacional Al-
deia da Serra, em Barueri, na 
Grande São Paulo. O pilo-
to #99 venceu duas das três 
baterias, somou 88 pontos e 
garantiu o primeiro lugar na 
classificação geral da rodada, 
que marcou a retomada do 
campeonato após paralisa-
ção de 173 dias em virtude da  
pandemia de covid-19.

No entanto, Giovanni não 
teve vida fácil e travou disputa 
acirrada com Rafael Contatto 
desde a tomada de tempos para 
definição do grid de largada - os 
dois foram os mais rápidos e ga-
rantiram a primeira fila. O piloto 
#19 fechou a etapa na segunda 
colocação no geral com 87 pon-
tos - ficou em segundo lugar em 
duas baterias e em terceiro em 
uma. A performance levou Ra-
fael à liderança do campeonato.

CORRIDAS
Pole position, Giovanni Pam-
fílio largou bem e manteve a 
ponta na corrida que abriu a 
competição. Foi pouco amea-
çado até a 10ª volta, quan-
do, então, passou a ser ataca-
do de forma mais contunden-
te por Douglas Pitoli. O piloto 
#99 defendeu bem a posição 
e cruzou na primeira posição.

Giovanni completou as 15 
voltas em 13m16s413, vantagem 
de 0s177 para o segundo colo-

Piloto #99 
foi primeiro 
em duas das 
três baterias 
em Aldeia

CLASSIFICAÇÃO
2ª ETAPA

PILOTOS PONTOS
1º) Giovanni Pamfílio 88
2º) Rafael Contatto 87
3º) Douglas Pitoli 80
4º) Pedrinho Aguiar 77
5º) Ivan Dantas 73
6º) Carlinhos Carrion 70
7º) Théo Trevisani 68
8º) William Saura 65
9º) Marcelo Marusso 63
10º) Rogério Pompermayer 62
11º) Carlos Barbosa 61
12º) Candido Neto 58
13º) André Gonçalves 54
14º) Fernando S. André 49
15º) Alexandre Bassora 48
16º) Fábio Santarosa 47
17º) Ederson Rodrigues 46
18º) Alberth Janjon 44
19º) Oswaldinho Nogueira 37
20º) Fernando Rodovalho 34
21º) Mayckon Mota 33
22º) Paulo Rosa 33
23º) Givago Nunes 24

Candido Neto foi o 12º colocado na classificação geral da segunda etapa da Copa Sópneus Goodyear de Kart, 
semana passada, com total de 58 pontos. No entanto, o piloto #29 ficou com o ponto de bonificação pela 
melhor volta da rodada. Na primeira bateria, ele cravou 47s882, marca que nenhum outro piloto conseguiu 

superar. Foi a primeira vez que Neto fez a volta mais rápida e ganhou o ponto extra. (ZARAMELO JR.)

MELHOR VOLTA

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE JULHO DE 2020

Giovanni Pamfílio 
dominou a bateria de 
abertura em Barueri

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE JULHO DE 2020

GIOVANNI VENCE EM ALTO ESTILO NA RETOMADA DO PDC
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Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

O pioneiro em Americana com gasolina de alta 
octanagem (98 RON), desenvolvida em parceria 
com a Scuderia Ferrari para que os motores 
aproveitem ainda mais todo o seu potencial.

Pensou em
viagem,

conte com
a gente!

Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

3408-5792
99147-0465

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!

Ivan Dantas viveu rodada dos 
sonhos em Aldeia da Serra, 
semana passada, e foi o ga-
nhador da Light na segunda 
etapa da Copa Sópneus Goo-
dyear de Kart Pé de Chumbo. 
Ele foi o melhor da catego-

ria nas três baterias e o quin-
to na classificação geral - é ra-
ro um piloto da Light aparecer 
no Top 5. Na primeira bate-
ria, Ivan foi o 10º colocado, en-
quanto na segunda cruzou em 
sétimo e na terceira, largan-

do na primeira fila, cruzou na 
quarta posição, invadindo o 
seleto grupo de pilotos da Pró.

Com isso, Ivan totalizou 73 
pontos e assegurou a vitória 
na etapa. O segundo coloca-
do da categoria, com 61 pon-

tos, foi Carlos Barbosa. O pó-
dio da Light ainda teve Ale-
xandre Bassora, em terceiro 
lugar com 48 pontos; Fábio 
Santarosa, em quarto com 47; 
e Ederson Rodrigues, em quin-
to com 46. (ZARAMELO JR.)

Tanto Giovanni Pam-
fílio como Ivan Dan-
tas ficaram surpresos 
com o resultado que ti-
veram na volta da Co-
pa Sópneus Goodyear 
de Kart Pé de Chumbo, 
quinta-feira (30), em 
Aldeia da Serra. O pi-
loto #99 foi o ganha-
dor no geral, enquan-
to o piloto #75 ficou em  
primeiro lugar na Light.

"Confesso que fiquei 
muito surpreso, pois 
não andava de kart 
desde fevereiro, quan-
do teve a abertura do 
Pé de Chumbo. Fui para 
Aldeia sem treinar e por 
isso não esperava re-
sultado tão bom assim. 
Já havia vencido ou-
tras corridas lá, é uma 
pista que me encaixo 
bem e foi mais fácil pe-
gar o traçado, pois foi o  
mesmo do ano passa-
do", disse Giovanni.

"Meu kart estava ex-
celente, motor, acerto, 
estava tudo maravilho-
so. Consegui fazer a po-
le na última volta da to-
mada e isso deu um gás 
a mais", acrescentou.

"Depois de tudo isso 
que estamos vivendo, 
com todo mundo preo-
cupado, nervoso, es-
tressado pela covid-19, 
foi muito legal, foi mui-
to bom ter voltado, re-
ver e estar com os ami-
gos. Tenho uma paixão 

pelo Pé de Chumbo e 
não dá para viver sem", 
finalizou Giovanni.

IVAN
"A vitória foi uma sur-
presa para mim. Sou 
um dos poucos pilotos 
que não treinam com 
frequência. Isso foi um 
ponto forte do retor-
no, pois estou acostu-
mado a correr sem trei-
nar, é minha rotina. Co-
mo quase ninguém trei-
nou nos últimos tempos, 
houve mais equilíbrio", 
explicou Ivan Dantas.

"Foi legal ver que pos-
so andar com o pessoal 
lá da frente, disputando 
posição com os pilotos 
da Pro. Foi uma sensa-
ção diferente", salientou.

"Havia vencido duas 
etapas - 2012 e 2013 -, 
mas no meu retorno ao 
campeonato, em 2018, 
agora foi a primeira vez. 
Obviamente que, com 
tudo que envolveu a ro-
dada, foi uma emoção 
bem maior, pois ganhei 
as três baterias da Light 
e fiz pontuação para fi-
car na liderança com 
certa folga. Vou tentar 
manter a regularidade 
para conseguir uma po-
sição melhor que do ano 
passado, quando fiquei 
em quinto na categoria. 
Quem sabe agora consi-
ga beliscar algo melhor", 
concluiu. (ZARAMELO JR.)

GANHADORES 
FICAM SURPRESOS 
COM RESULTADO

NA LIGHT, IVAN VIVE RODADA DOS SONHOS

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE JULHO DE 2020

Ivan Dantas andou entre os pilotos da Pro em Aldeia da Serra

cado Théo Trevisani, de 0s391 
para o terceiro Rafael Contatto e 
de 0s836 para o quarto Douglas 
Pitoli, que rodou numa tentativa 
de ultrapassagem e perdeu posi-
ções nas voltas finais.

Na segunda bateria, com grid 
invertido entre os oito primei-
ros da prova anterior, os pontei-
ros foram William Saura e Rogé-
rio Pompermayer, mas quem se 
destacou foi Pitoli. O piloto #45 
largou na terceira fila e na séti-

ma volta assumiu a liderança, de 
onde não saiu mais mesmo pres-
sionado por Rafael Contatto.

Pitoli fez as 15 voltas em 
12m43s526, vantagem de ape-
nas 0s064 para Rafael. William 
cruzou em terceiro lugar, a 1s007 
do vencedor. O mais próximo do 
trio foi Pompermayer, que cru-
zou na quarta colocação com di-
ferença de 7s844 para Pitoli.

Também com inversão de 
grid entre os oito melhores da 

prova anterior, Carlinhos Car-
rion e Ivan Dantas saíram na 
primeira fila na terceira bateria, 
mas ficaram poucos metros à 
frente. Giovanni Pamfílio, com 
largada arrojada, superou Ivan 
antes da primeira curva e, na 
sequência, passou Carrion no 
meio do circuito antes da meta-
de da primeira volta.

Desta vez, Giovanni mante-
ve-se tranquilo na ponta e em 
nenhum momento teve a posi-

ção ameaçada, pois conseguiu 
abrir boa distância para os de-
mais. Seu tempo para 14 voltas 
foi de 14m42s997, vantagem de 
3s135 para Rafael, que apareceu 
em segundo lugar, e de 4s046 
para Fernando Santo André, 
que foi o terceiro. A terceira eta-
pa da Copa Sópneus Goodyear 
de Kart Pé de Chumbo será no 
dia 29 de agosto, em local ainda 
a ser definido pela associação 
responsável pela organização.

GIOVANNI VENCE EM ALTO ESTILO NA RETOMADA DO PDC
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RAFAEL ASSUME LIDERANÇA DO PÉ DE CHUMBO
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O segundo lugar na etapa que 
marcou a volta da Copa Sóp-
neus Goodyear de Kart Pé de 
Chumbo, quinta-feira (30), em 
Aldeia da Serra, valeu a Rafael 
Contatto a liderança da tem-
porada 2020. Após duas roda-
das - a primeira foi em Paulínia, 
no início de fevereiro -, o piloto 
#19 soma 146 pontos, 3 a mais 
que Giovanni Pamfílio, que é o 
segundo colocado, e 10 a mais 
que Douglas Pitoli, que ocupa 
a terceira posição.

"Ainda é muito cedo para 
falar em termos de campeo-
nato, em favoritismo. A gen-
te sabe quais os pilotos que 
andam na frente e brigam pe-
lo título. Todos querem as vi-
tórias e a disputa vai ser bem 
intensa. Acredito que vou es-
tar na briga, como tenho esta-
do nos últimos anos. Vou dar 
o meu melhor em cada bate-
ria, a cada volta. Tenho vonta-
de muito grande do buscar o 
bicampeonato", disse Rafael, 
que foi campeão em 2017.

O líder do campeonato co-
mentou que "fiquei muito feliz 
com o resultado em Aldeia da 
Serra. Mesmo treinando pouco 

CLASSIFICAÇÃO
GERAL

PILOTOS PONTOS
1º) Rafael Contatto 146
2º) Giovanni Pamfílio 143
3º) Douglas Pitoli 136
4º) Théo Trevisani 128
5º) Carlinhos Carrion 118
6º) Rogério Pompermayer 117
7º) Ivan Dantas 99
8º) Fernando S. André 95
9º) Candido Neto 94
10º) André Gonçalves 92
11º) Alberth Janjon 88
12º) Carlos Barbosa 86
13º) Marcelo Marusso 82
14º) Pedrinho Aguiar 77
15º) William Saura 76
16º) Paulo Rosa 72
17º) Fábio Santarosa 67
18º) Mayckon Mota 66
19º) Oswaldinho Nogueira 64
20º) Alexandre Bassora 62
21º) Ederson Rodrigues 59
22º) Patrik Neves 53
23º) Givago Nunes 46
24º) Marcelo Contatto 41
25º) Fernando Rodovalho 34
26º) Rodrigo Pestana 17
27º) Pedro Marusso 16
28º) Wilisson Ribeiro Fº 14
29º) Bruno Rodrigues 0

na quarentena, consegui andar 
bem. Não estou no meu me-
lhor ritmo, mas o kart estava 
muito bom." E concluiu: "Com 
rodadas triplas a partir de ago-
ra, é fundamental fazer corri-
das bem pensadas para termi-
nar todas da melhor maneira e 
pontuar o máximo possível."

Na vice-liderança, Giovanni 
falou que "vou procurar man-

ter o ritmo que tive em Aldeia. 
Para a próxima etapa, devo fa-
zer alguns treinos, não vou dar 
moleza para molecada não. De 
novo, estou entre os primeiros 
na classificação. Vamos ver se 
agora em 2020, treinando e 
me dedicando mais, consigo 
algo ainda melhor."

Na categoria Light do Pé 
de Chumbo, Ivan Dantas, ga-
nhador em Aldeia da Ser-
ra, disparou na liderança com 
99 pontos, 13 a mais que o se-
gundo colocado Carlos Bar-
bosa. Em terceiro lugar está 
Paulo Rosa, com 72 pontos, 
seguido por Fábio Santaro-
sa, quarto com 67, e Mayckon 
Mota, quinto com 66.

Para o líder, 
rodadas triplas 
forçam pilotos 
a corridas 
"mais pensadas"

AOS 62 ANOS, 
CARLINHOS CARRION É 
O PILOTO MAIS EXPERIENTE DO PÉ DE CHUMBO. 
APADRINHADO PELO AMIGO MAURO TORINA, ENTROU 
NO CAMPEONATO EM 2008. EM 12 EDIÇÕES, CARRION 
FICOU NO TOP 5 DA CLASSIFICAÇÃO GERAL EM TRÊS 
TEMPORADAS. É UM DOS PILOTOS MAIS QUERIDOS 
E RESPEITADOS DO GRUPO. NA TEMPORADA 
2020, APÓS DUAS RODADAS, OCUPA O QUINTO 
LUGAR COM TOTAL DE 118 PONTOS. (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE JULHO DE 2020

Rafael Contatto (19) disputa 
posição com Carlinhos Carrion 
(24) em Aldeia da Serra
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Avenida Gioconda Cibin,
Jardim Terramérica

RAFAEL ASSUME LIDERANÇA DO PÉ DE CHUMBO

CLASSIFICAÇÃO
GERAL

EQUIPES PONTOS
1º) Newcoates 286
2º) Jura Som 261
3º) Twisy Viagens 246
4º) Medon/JB 241
5º) Luchini Móveis 238
6º) Astor/Eraldo 236
7º) Meta/Comfer 222
8º) Tatu S. Frutas 189
9º) Jundiá/HB 166
10º) Garage/Posto 133

Formada por Douglas Pitoli, 
Oswaldinho Nogueira e Carlos 
Barbosa, a Newcoates/Eco-
master foi a vencedora por 
Equipes na segunda etapa da 
Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo, semana 
passada, em Aldeia da Serra, 
em Barueri. Com o desempe-
nho de seus três pilotos, o ti-
me totalizou 178 pontos.

Em segundo lugar, com 
175 pontos, ficou a Jura Som, 
composta por Théo Trevisa-
ni, Fernando Rodovalho e 
Ivan Dantas. E na terceira co-
locação, com 159 pontos, ter-

Não foi apenas o calendário da 
Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo que está 
sendo adequado em razão da 
pandemia do coronavírus. O 
regulamento também sofreu 
alteração quanto ao descarte 
obrigatório de cada piloto.

De acordo com Marcelo Ma-
russo, presidente da associa-
ção responsável pela organi-
zação do campeonato, o regu-
lamento previa que cada piloto 
tinha que descartar a pontua-
ção total de uma etapa. Ago-
ra, o descarte será de duas 
corridas, independentemente 
da rodada. "O piloto pode, por 
exemplo, descartar uma corri-
da da primeira etapa e outra 
corrida da quarta. Como a par-
tir de agora teremos rodadas 
com três baterias, entende-
mos que fica mais justo dar es-
sa opção do descarte de cor-
ridas ao invés de etapas. Pas-
samos para o grupo e todos 

PILOTOS PODEM DESCARTAR
DUAS CORRIDAS NA TEMPORADA

NEWCOATES VENCE POR EQUIPES
NA RODADA EM ALDEIA DA SERRA

aprovaram", explicou Marusso.  
De acordo com o piloto e pre-
sidente do Pé de Chumbo, foi 
mantido o critério de que o 
descarte será feito após a reali-
zação da antepenúltima etapa. 

"Os resultados da penúltima e 
da última etapas não podem 
ser descartados. Neste senti-
do, o regulamento continua o 
mesmo", ressaltou o fundador 
do campeonato. (ZARAMELO JR.)

Ederson e Fábio estão no Top 5 da Light

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE JULHO DE 2020

minou a Medon Seguros/JB 
Sistemas, que conta com Pe-
drinho Aguiar, Candido Neto 
e Givago Nunes.

A classificação final da ro-
dada ficou sendo a seguinte: 
1º) Newcoates/Ecomaster - 
178 pontos; 2º) Jura Som - 175; 
3º) Medon Seguros/JB Siste-
mas - 159; 4º) Astor Brindes/
Eraldo Tintas - 153; 5º) Twisy 
Viagens - 149; 6º) Meta/Com-
fer - 135; 7º) Luchini Móveis - 
117; 8º) Tatu Shopping Fru-
tas - 96; 9º) Jundiá/HB - 77 e 
10º) Garage 48/Posto Palmas 
de Ouro - 62. (ZARAMELO JR.)

Douglas Pitoli é 
um dos pilotos da 
Newcoates/Ecomaster

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE JULHO DE 2020
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Seguindo todas determinações 
de segurança e higiene estabe-
lecidas pelas autoridades go-
vernamentais, médicas e es-
portivas, além de seu próprio 

protocolo, a Copa Sópneus 
Goodyear de Kart Pé de Chum-
bo voltou às pistas no kartó-
dromo Aldeia da Serra, em Ba-
rueri, quinta-feira (30). Des-
de a realização da etapa em ci-
dade que está na fase Amare-
la do Plano São Paulo e, des-

Fábio Santarosa

André Gonçalves William SauraFernando Santo André

Da RB3 Preparação, Rodrigo Bedore, Bruno Fioroto e Motoca

Alberth Janjon

Carlos Barbosa Giovanni Pamfílio

Os diretores Rodrigo Correa, Fabricio Tim e Carlão Gorski

Mayckon Mota e Marcelo Marusso

Oswaldinho NogueiraEderson Rodrigues
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Conheça os planos e seguros saúde com o        melhor custo-benefício        do mercado

Pós-vendas com
atendimento exclusivo

Atendimento
nacional

Coberturas
diferenciadas

Reembolsos de
até R$1.149,53

Custa pouco para manter sua saúde em dia.
A de sua família e empresa também ;)
Custa pouco para manter sua saúde em dia.
A de sua família e empresa também ;)
Custa pouco para manter sua saúde em dia.
A de sua família e empresa também ;)

ta forma, autorizada a receber 
corridas, até as medidas para o 
cumprimento de todos os cui-
dados com segurança e higie-
ne, o Pé de Chumbo atentou-

-se a todos os detalhes. Espaço 
privado para pilotos e staff, tó-
tem e frascos de álcool em gel, 

face shield (protetores de acrí-
lico) e máscaras de proteção 
facial, distanciamento no bree-
fing e premiação individual fo-
ram as principais ações que o 
Pé de Chumbo adotou para 
o retorno. Confira um pouco 
do que rolou nos bastidores!

Pedrinho Aguiar Rafael Contatto Théo Trevisani Rogério Pompermayer

Fernando RodovalhoDouglas Pitoli

Paulo RosaCarlinhos Carrion

Ivan Dantas

Neto Candido

Givago NunesOs diretores Rodrigo Correa, Fabricio Tim e Carlão Gorski

Alexandre Bassora
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

4 52 31

4 52 31

PÓDIOS DO PD'CHUMBO

FOTOS: WADO PELLIZONI | PDC TEAM

PEDRINHO AGUIAR

FÁBIO SANTAROSA

CARLINHOS CARRION

EDERSON RODRIGUES

RAFAEL CONTATTO

CARLOS BARBOSA

DOUGLAS PITOLI

ALEXANDRE BASSORA

GIOVANNI PAMFÍLIO

IVAN DANTAS

PRÓ

LIGHT
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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 

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Presidente da Associação de 
Kart Pé de Chumbo e piloto 
do campeonato, Marcelo Ma-
russo ressaltou o retorno cons-
ciente da Copa Sópneus Goo-
dyear 2020, que aconteceu se-
mana passada no Kartódromo 
Aldeia da Serra, em Barueri, ci-
dade da região metropolitana 
de São Paulo e que está na fa-
se Amarela do Plano SP.

"Foram longos 173 dias sem 
uma única corrida. Estáva-
mos todos muito ansiosos e 
apreensivos com esse retor-
no às pistas em razão de tudo 
que tem acontecido no mun-
do com a pandemia do coro-

navírus, mas, graças a Deus, 
foi tudo muito maravilhoso e 
bem melhor do que imaginá-
vamos. Fiquei feliz demais", 
afirmou Marusso.

Em Aldeia da Serra, além 
das normas estabelecidas pe-
las autoridades do governo, o 
Pé de Chumbo também se-
guiu protocolo que a própria 
associação elaborou durante o 
período de quarentena.

Marusso citou que pilotos 
e staff ficaram numa área ex-
clusiva do kartódromo e todos 
utilizaram face shield (proteto-
res de acrílico) e máscaras de 

KART

MARUSSO
RESSALTA
RETORNO
CONSCIENTE

liares. Todos os pilotos enten-
deram a situação e souberam 
esperar o momento certo pa-
ra voltar a competir", comen-
tou o presidente.

Marusso ainda falou que 
"faço questão de citar também 
nossos patrocinadores, que 
apoiaram as ações do Pé de 
Chumbo o tempo todo e sem-
pre estiveram ao nosso lado, 
consolidando ainda mais nos-
sa parceria. Nossa responsa-
bilidade é muito grande com 
a marca das empresas envolvi-
das no campeonato."

O médico Ivan Dantas, tam-
bém piloto do campeonato, 
fez análise extremamente po-
sitiva sobre os procedimentos 
adotados em Aldeia da Ser-
ra. "Foi tudo perfeito. Tudo ao 
ar livre, sem aglomeração, to-
dos de máscara o tempo todo, 
uso da face shield quando es-
tavam em contato direto. O Pé 
de Chumbo deu exemplo mui-
to importante à sociedade de 
que é possível voltar", afirmou.

"O Pé de Chumbo quando 
se propõe a fazer alguma coi-
sa, sempre é faz muito bem 
feito. Na questão do protoco-
lo de segurança e higiene, de-
mos um exemplo. Mais seguro 
do que foi, impossível. A volta 
foi com chave de ouro", acres-
centou o piloto Douglas Pitoli.

Competição 
teve volta 
em cidade 
autorizada 
pelo governo

proteção facial. Neste espaço, 
foram disponibilizados tótem 
personalizado e frascos com 
álcool em gel para higieniza-
ção permanente. O briefing  
aconteceu ao ar livre, com dis-
tanciamento entre os pilotos, e 
a premiação foi entregue de 
forma individual.

"Outro ponto muito impor-
tante que tem que ser citado é 
que o Pé de Chumbo foi à pis-

ta numa cidade que está na fa-
se Amarela do Plano São Pau-
lo e devidamente autorizada a 
sediar corridas. Fizemos tudo 
dentro da lei e seguindo nor-
mais rigorosas de segurança e 
higiene", acrescentou Marusso.

"Desde o início da pande-
mia, o Pé de Chumbo se preo-
cupou e cuidou da saúde de 
cada integrante do grupo e, 
por extensão, de seus fami-

Marusso, durante briefing 
em Aldeia: “Feliz demais”

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE JULHO DE 2020
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RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO   (19) 3471-4515

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

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

FISIOTERAPIA DESPORTIVA  ESPECIALIZADA

Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo

3645-1618
3407-7474

DR. RAFAEL DE BARROS

Nascimento.
7 de março de 1969, 
em Ipaussu.

Profissão.
Empresária (Luchini Móveis).

Como você é conhecida 
entre amigos e familiares?
Pelos familiares mais 
velhos, Nenê.

Time do coração.
Corinthians. Meu pai era 

corintiano e quando o 
Corinthians ganhava, ele me 
levava, junto com meus irmãos, 
para tomar sorvete (na infância).

Torce contra quem?
Palmeiras, que é 
nosso arquirrival.

Ídolo.
Marcelinho Carioca.  
É a cara do Timão.

Imagem inesquecível.
Todas as conquistas do Timão.

Modelo de beleza.
Alisson Becker, goleiro 
da seleção.

ARQUIVO PESSOAL

Entre seus amigos,  
quem é fera no esporte?
Todos meus amigos 
não jogam nada.

E quem não é?
Meu marido Sandro. Não 
joga nem bolinha de gude.

Faz alguma  
atividade física?
Não, mas estou precisando.

Esporte favorito.
Futebol. Amo futebol. Gosto das 
jogadas, da adrenalina, de tudo.

Para qual esporte 
não leva jeito?

Não levo jeito para nenhum, 
mas não gosto de luta.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2020?
Acho que o Flamengo. 
Está com um bom time.

E quem vai pagar mico?
Acho que o Corinthians. Tá feio...

Programa de TV.
Gosto do Globo Esporte.

Jornalista.
Galvão Bueno.

Gente boa.
Caio Ribeiro. Muito educado.

Mala.
Apesar de ser corintiano, 
o Neto é muito chato.

Bola cheia.
Lionel Messi.

Bola murcha.
Depende muito do dia...

Com qual esportista 
faria selfie?
Pelé. Ele é o Rei.

Com qual não faria?
Hermanes, o Profeta.  
Não gosto.

ELVIRA LUCHINI GOUVÊA DE SOUZA
DE PRIMEIRA

TRIACTION MOVIMENTA CORREDORES
VIRTUAL

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A Triaction Team vai realizar a 
TriRun Corrida Virtual para mo-
vimentar atletas, tanto da pró-
pria assessoria esportiva como 
de outras equipes, de Ameri-
cana e toda região. As inscri-
ções podem ser feitas até do-
mingo (9) através do e-mail 
fabriciotriactionteam@gmail.
com. Os valores são R$ 10 para 
corredores da Triaction e R$ 15 
para demais assessorias.

A TriRun terá as distân-
cias de 5 km, 10 km e 21 km e 
os inscritos têm que realizar 
a prova entre os dias 9 e 23 
deste mês - cada participan-
te tem opção de escolher da-
ta, local e horário. Para ter di-
reito a medalha, os corredores 
devem encaminhar aos orga-
nizadores foto do relógio ou 
print do aplicativo compro-
vando tempo e distância.

A Secretaria de Esportes, Lazer 
e Juventude de Americana 
finalizou, semana passada, a 
revitalização da Área de Lazer 
“Paulino Rossi”, conhecida 
como “Buraco da Viúva”, na 
Vila Jones. Diversas melhorias 
foram realizadas, tais como: 
retirada de entulho, nivelamento 
do campo de futebol, poda de 
grama e árvores; pintura geral, 
incluindo traves, muros e portão, reforma dos alambrados e dos sanitários com colocação 
de chuveiro e novas peças; demarcação do campo, manutenção das instalações elétricas, 
reforma e pintura das mesas e bancos de concreto, entre outras. De acordo com o secretário 
Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná, a área estava sem condições de uso e recebendo 
descarte de materiais inservíveis. “Quem conhecia como era esse local, percebe na hora a 
transformação. Foram utilizados caminhões e maquinários neste serviço, mas precisamos 
ressaltar o trabalho dos nossos servidores, que foram fundamentais para que tivéssemos esse 
resultado. Agradeço também todos os parceiros, que tornaram possível esse novo espaço 
para a população”, afirmou Paraná, que também confirmou que uma segunda etapa de 
melhorias está prevista para ocorrer nesta área ainda este ano. “Estamos fazendo parceria 
com empresários e a população local para colocar um parquinho para crianças, tanque 
de areia e implantação de paisagismo”, acrescentou o dirigente esportivo. (DA REDAÇÃO)

REVITALIZAÇÃO
MARÍLIA PIERRE | PREFEITURA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

Haverá premiação diferen-
ciada aos atletas da Triaction 
que registrarem os três melho-
res tempos no geral e por faixa 
etária nas três distâncias, tanto 
no masculino como no femini-
no. Corredores das demais as-
sessoria serão premiados com 
medalhas de participação.

A entrega das medalhas es-
tá marcada para o dia 28, na se-
de da Triaction Team, no bairro 
Jardim São Paulo, em America-
na. Neste dia, a assessoria fa-
rá a arrecadação de 1 kg de ali-
mento não perecível por corre-
dor para destinar ao Grupo de 
Apoio Nisfran, de Sumaré.

Corredores da Triaction terão premiação especial

ARQUIVO PESSOAL
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O Flamengo é um porto seguro.
Uma família.

Um lugar chamado de lar.
E os sócios são a alma do clube.

Distância nenhuma pode 
quebrar esses laços...

Em breve estaremos
juntos novamente!

APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

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

APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

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

PAGUE MENOS EXPANDE E-COMMERCE
SUPERMERCADO

DA REDAÇÃO

Quando a Rede de Supermer-
cado Pague Menos inaugurou 
o e-commerce, em janeiro des-
te ano — com abrangência em 
apenas três cidades da região 
de atuação (Americana, Nova 
Odessa e Sumaré) —, não ima-
ginava que, em pouco tempo, 
teria que expandir o comércio 
eletrônico para atender à ne-
cessidade dos seus clientes, de-
vido à pandemia de Covid-19.

"Tivemos que agir rapida-
mente na ampliação de aten-
dimento on-line para as de-
mais praças onde atuamos, a 
partir de março, e isso favo-
receu um crescimento expo-
nencial à rede, proporcionan-
do ótimos resultados", expli-
cou Diego Cicconato, gerente 
de Marketing e Inteligência de 
Mercado da rede.

Segundo ele, o sistema de 
compra on-line foi estendido 
para 99% das localidades on-
de o supermercado atua (até o 

final de agosto chegará a Boi-
tuva e Arthur Nogueira), abrin-
do inclusive exceção para cida-
des vizinhas de algumas pra-
ças — como é o caso de Char-
queada, Águas de São Pedro e 
Saltinho, que estão próximas 
a Piracicaba, onde trabalham 
com e-commerce.

"Nessas cidades, consegui-
mos programar entrega se-
manal, com foco em atender o 
consumidor dentro de um pra-
zo que supra a sua necessida-
de e também os processos da 
logística. Para tornar isso pos-
sível, contratamos uma trans-
portadora terceirizada para 
agilizar as entregas dos pedi-
dos, que hoje gira em torno 
de um dia útil, prazo esse con-
siderado excelente nestas re-
giões", disse Cicconato.

O e-commerce da Rede de 
Supermercado Pague Menos 
ampliou recentemente o sis-
tema de compre e retire, libe-
rando o pagamento pós-pa-
go, que permite ao cliente pa-

gar no recebimento ou na re-
tirada das compras, na opção 
débito ou crédito. "Além disso, 
fizemos parceiras com aplica-
tivos de entrega, com objetivo 
de oferecer maior flexibilida-
de e conveniência para nossos 
clientes", detalha Cicconato.

TENDÊNCIA
Com isso, numa época de crise 
financeira, gerada pela pande-
mia, a rede segue a tendência 
do varejo de alimentos no Bra-
sil, que regista índices elevados 
de crescimento nas vendas por 
meio do comércio eletrônico.

"Essa tendência de com-
pras on-line se demonstra ir-

Sistema 
on-line 
está em 99% 
das cidades 
de atuação

Com tamanha demanda nas 
vendas on-line, a rede super-
mercadista também reforçou 
o atendimento no SAC, com 
objetivo de facilitar o esclare-
cimento de dúvidas dos con-
sumidores. Para atender a es-
se rápido crescimento, recen-
temente, o Pague Menos ini-

ciou parte da operação no no-
vo Complexo Administrativo 
e Logístico, em Santa Bárbara 
d'Oeste, e, nos próximos meses, 
a sede administrativa — que 
atualmente fica em Nova Odes-
sa — também será transferida 
para o local. "Com investimen-
to de R$ 150 milhões e 200 mil 

metros quadrados de área total, 
a nova planta permitirá atender 
as 28 lojas atuais e ainda ga-
rantirá o arrojado plano de ex-
pansão para os próximos anos, 
sendo um marco nos 31 anos 
de história da rede — completa-
do neste mês de julho de 2020", 
finalizou Diego Cicconato.

A Rede de Supermercado 
Pague Menos, por meio do 
Instituto Pague Menos, fez a 
terceira remessa seguida de 
doações ao Fundo Social de 
Solidariedade de Americana, 
quinta-feira (30), entregando 
800 cestas básicas. 
Desde o início de junho, o 
supermercado vem fazendo 
a ação e já repassou ao órgão 
municipal 2.400 cestas 
básicas no total. As cestas 
estão sendo destinadas 
a diversas famílias com 
vulnerabilidade social e risco, 
cadastradas na secretaria de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos para receberem 
os benefícios, em função do 
enfrentamento ao Covid-19.

INSTITUTO DOA MAIS 800 CESTAS
MARÍLIA PIERRE | PREFEITURA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

REDE INVESTE R$ 150 MI NO NOVO 
COMPLEXO EM SANTA BÁRBARA

reversível — uma mudança 
que veio num momento difícil 
para todos —, mas que trouxe 
benefícios para nossa empre-
sa. Com o aumento das com-
pras via internet, atualmen-
te o número de consumido-
res no nosso e-commerce só 
evolui dia-a-dia", salientou.  
Para Cicconato, esse cresci-

mento também se deve ao sis-
tema de comércio eletrônico 
utilizado pela rede paulista, que 
é simples de usar, o que facilita 
a fidelização do público de for-
ma ampla, incluindo os idosos. 

"No projeto de vendas on-line 
buscamos a melhor maneira de 
atender nossos clientes — de 
diferentes perfis — rapidamen-

te, sem grandes dificuldades de 
navegabilidade. Com eficiência 
nas buscas, eles encontram os 
produtos mesmo se a grafia 
for digitada com erros. Tudo foi 
pensado de forma que facilite 
também o uso de qualquer ti-
po celular, mesmo para quem 
tem um smartphones com co-
nectividade 3G", explicou.

O Pague Menos tem 28 lojas em cidades do interior de São Paulo

DIVULGAÇÃO
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DIGITAL
Consultoria de Decoração e Ambientação online

Delivery Fyne para toda a região

Compre sem sair de casa!

www. .com.br

Saiba mais:     19 

/Wagnersanches 
@Wagnersanches 
19 99608.4775

VELINHAS
Comemorando idade nova nessa sexta 
Zuleika Soares Vitta, Gustavo Bagnoli, 
Adriana Souza e Gabriel Pelicano. No 

sábado é a vez de Elisangela Dias, Wesley 
Bochicchio, Berenice Covolan (foto), Cris 
Picerni, Fernanda Negrão Faé e Michelle 

Meneghel apagarem velinhas. E no domingo, 
Carlinhos Camargo, Antonio Carlos Miletta 
e Bruna Baptista são aniversariantes do dia.

TÔ NUDE!
Ai ai ai... E um ex casado magya, que 
anda fazendo a festa e mexendo com 
os hormônios do mulheril?! Tem lulu 

que fica na fila aguardando a vez. 
Dia desses, uma fuefa badalada da área 
médica ficou escondida no quarto de 

hóspedes, esperando uma peguete do 
bofe ir embora do apê, pra depois tomar 
posse da área de lazer. Acorda, Marilú!

MICRO 
WEDDING
A arquiteta Daniela Fernandes da Costa 
e o empresário Matheus Sacilotto se co-
nheceram no 2º ano do Ensino Médio em 
2006. De lá pra cá foram quase 14 anos de 
namoro. O casamento estava marcadíssi-
mo para o último final de julho e, com a 
pandemia, muitas dúvidas. Daniela e Ma-
theus mudaram alguns planos, mas manti-
veram o sonho da união e de estarem jun-
to da família. A cerimônia intimista e emo-
cionante aconteceu ao entardecer. A noi-
va causou frisson num vestido casual to-
do branco. Detalhe para a transparência 
da renda guipir que envolvia todo o vesti-
do, além dos acessórios escolhidos exclu-
sivamente para o grande dia. Os clicks são 
de Jezer Lopes. Felicidades aos noivos!

Os noivos Daniela Fernandes da Costa e Matheus 
Sacilotto Santarosa: romantismo e micro-wedding

Lucia da Costa e Durval Fernandes 
da Costa, pais da noiva

Maria Cacilda Sacilotto Santarosa e 
Carlos Alberto Santarosa, pais do noivo
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BRINDE À VIDA!
O empresário 

Gustavo Garcia festejou 
31 anos e o pequeno 

Matheus, 8 anos. 
Muita comemoração 
ao lado de Barbara 
Bertiê, mulher do 

aniversariante.

Brinde à vida com comemoração intimista, mas 
repleta de carinho e alegria. Foi assim que a em-
presária Adriana Silva e sua filha Maria Eduarda 
Silva, a Duda, festejaram o duplo aniversário. Du-
da nasceu um dia antes do niver da mãe coru-
ja. A recepção aconteceu na bela residência das 
família. Na ambientação, arranjos românticos de 
rosas, gérberas e alstroemérias entre balões me-
talizados e mini bolinhos multicores. Duda op-
tou por um look despojado e, Adriana, sobrepo-
sição com poás, que há temporadas estão sem-
pre em alta e dão a cara da moda. O buffet as-
sinado pela Trattoria il Volo, trouxe os sabores 
da Itália com o festival de mini nhoque ao mo-
lho branco e ao sugo, o risotinho de limão sicilia-
no acompanhando costelinha barbecue e a no-
vidade do espetinho de capeletti. Espumante 
borbulhando nas taças, whisky 21 anos e vinhos 
encorpados. Pique é pique dos mais animados 
e um refresch para eternizar bons momentos!

A aniversariante Adriana Silva. Brinde à 
vida ao lado do maridão Carlos Silva

Giovanna Razante  
e Vinícius Miano

Julia Nishime e  
Leonardo Agra

Reinaldo Carvalho e Gabriel Pedro

Eduardo Silva e Alexandre Gobbo

Todo o astral de Silvana Meneghel e Íria Bosco

Rogério e Solange Capelato

Giovanna Salatti com o namorado Lucas Silva

Cátia e Roberto Cordeiro

Luiza Barbudo e Leonardo Cavalcanti

Adriana e Gledson Müller com a filha Maria Fernanda

A também aniversariante 
Maria Eduarda Silvano 
click com o namorado 
Vinícius Toledo

Jacqueline Salatti  
e Dirnei Fornazin
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• 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

GERAL

NAYARA ZORZAL É NÚMERO 1 NA FAM
PROVA DE BOLSAS

ALEX FERREIRA

Nayara Maia Zorzal, 36 anos, 
conquistou o primeiro lugar na 
Prova de Bolsas FAM, que 
aconteceu no dia 19 de julho, 
na Faculdade de Americana. 
Ela optou por Nutrição e ago-
ra o sonho de cursar o nível su-
perior ganha novos capítulos.

Nos capítulos anteriores 
da história, muitas mudanças 
aconteceram na vida da nova 
aluna da Faculdade de Ame-
ricana. Por causa de um gran-

de amor, que após um ano de 
namoro virou noivado, Naya-
ra deixou Vitória, no Espírito 
Santo, e mudou-se para Santa 
Bárbara d'Oeste.

Em Vitória, Nayara trabalhou 
como gerente de uma rede de 
cinemas e chegou a cursar Ad-
ministração na Universidade Fe-
deral do estado. Mas uma de-
pressão interrompeu o sonho 
da graduação seis meses antes 
da conclusão do curso.

Ainda nova por estas terras, 
Nayara descobriu a Prova de 

Bolsas da Faculdade de Ameri-
cana através das redes sociais. 

“Meu noivo comenta muito so-
bre a Faculdade e muita gente 
fala muito bem da instituição. 
E assim, como já estava pla-
nejando voltar a estudar, deci-
di fazer minha inscrição”, disse.

Esta não é a primeira vez 
que Nayara alcança o topo da 
lista em vestibular. Em 2004, 
ainda no Espírito Santo, tam-
bém conquistou o primeiro lu-
gar em Administração. “Fiz a 
prova meio incrédula, foi um 

DA REDAÇÃO

A Expodeps (Feira de Presta-
dores de Serviços), de Ameri-
cana, entrou oficialmente pa-
ra o calendário turístico de São 
Paulo. A partir de agora, ela 
poderá ser divulgada para to-
do o Estado e também para 
o Brasil e exterior, ganhando 
mais projeção e resultados, co-
mo acontece com importantes 
eventos como o Festival de In-
verno de Campos do Jordão, a 
Marcha para Jesus, o Carnaval, 
festas do peão, entre outros.

A lei com a inclusão no ca-
lendário foi sancionada e publi-
cada no Diário Oficial do Esta-
do no dia 1º de agosto, e come-

morada pela direção da Acia 
(Associação Comercial e Indus-
trial de Americana). De acordo 
com o texto, a Expodeps se-
rá realizada anualmente, no 
mês de agosto. “Quero agra-
decer ao deputado Cauê Ma-
cris por essa realização para a 
Acia e para a cidade de Ame-
ricana. É uma conquista que 
aumenta ainda mais a nossa 
responsabilidade, do municí-
pio e da Acia, em realizar esse 
evento, que nos enche de or-
gulho e agora ainda mais, por 
fazer parte do calendário”, dis-
se Marcelo Antonio Fernandes, 
subsecretário de Desenvolvi-
mento Econômico de America-
na e 1º vice-presidente da Acia.

Fernandes explicou que o 
deputado, ao participar de um 
encontro na Acia no ano pas-
sado, captou rapidamente as 
demandas e conseguiu propor 
algo que vai contribuir para a 
associação, que é a inclusão da 
Expodeps no calendário turís-
tico oficial do Estado.

Cauê Macris agradeceu a 
oportunidade em contribuir 
com a Acia e com Americana. 

“A Expodeps é uma oportuni-
dade para dezenas de presta-
dores de serviço mostrarem 
seu valor, fazerem negócios e 
prosperarem no empreende-
dorismo. Estou muito conten-
te que agora, com a inclusão 
no calendário oficial, todo esse 

FEIRA

EXPODEPS ENTRA PARA CALENDÁRIO TURÍSTICO gião, de diversos segmentos do 
setor de serviços, com o intuito 
de aumentar o networking entre 
as empresas e fortalecer a eco-
nomia regional, além de promo-
ver palestras e outras ações. 

No ano passado, a feira re-
uniu três mil visitantes, recorde 
histórico. De acordo com os or-
ganizadores, o índice de apro-
vação saltou de 80% para 93%. 
Os quesitos que receberam 
melhor pontuação foram: a no-
va estrutura do evento, estacio-
namento gratuito, a climatiza-
ção, serviço de internet e a pro-
gramação contemplando várias 
atrações dentro da feira.

Já a Acia, entidade sem 
fins lucrativos, foi fundada em 
1961 e atua em prol do desen-
volvimento da classe empre-
sarial de Americana.

Cauê Macris durante reunião na Acia, em 2019

DIVULGAÇÃO

trabalho vai ganhar força ex-
ponencial, gerando mais resul-
tados”, disse o deputado.

A FEIRA
Organizada pelo Deps (Depar-

tamento das Empresas Presta-
doras de Serviços) da Acia, a Ex-
podeps foi criada em 2015 co-
mo uma feira voltada para em-
presários, empreendedores, in-
vestidores e fornecedores da re-

grande susto quando vi a notí-
cia”, afirmou a nova aluna FAM.

Para aqueles que ainda 
não acreditam no próprio po-
tencial, Nayara reforça que 
nunca é tarde para recomeçar. 

“Nunca desista. Nunca deixe 
de acreditar no próprio poten-
cial porque nunca é tarde pra 
recomeçar”, afirmou.

Nayara vai cursar Nutrição 
na Faculdade de Americana

DIVULGAÇÃO


