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Lojas em Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba

Patrik Camargo Neves foi o vencedor da terceira etapa do Pé de Chumbo, que teve final 
surpreendente no Kartódromo San Marino. E Giovanni Pamfílio pulou para a liderança. P. 6 a 9
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Patrik Neves (44) durante  
uma das corridas em Paulínia
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ATUALIZAÇÕES DO VAR

A International Board 
(IFAB) anunciou re-
centemente atuali-

zações no protocolo do VAR 
(Árbitro Assistente de Vídeo). 
Responsável pelas alterações 
das regras do futebol, men-
ciona as situações em que as 
decisões finais podem ficar 
por conta dos árbitros que es-
tão na cabine e quando será 
necessário que o árbitro de 
campo faça uma análise (revi-
são) à beira do campo.

O texto da regra indica que 
"é apropriada uma revisão pelo 

árbitro de campo, quando os 
lances demandarem decisões 
subjetivas”, como por exemplo:

- Análise da intensidade de 

uma falta;
- Interferência de um ata-

cante no defensor em lances 
de impedimento;

- Se um lance é de mão na 
bola ou bola na mão, dentro 
das considerações e conceitos 
para avaliação.

As decisões factuais, que 
não necessitam de interpreta-
ção, podem ser tomadas pelo 
VAR, que tem acesso às diver-
sas câmeras. Neste caso, o ár-
bitro de campo é informado da 
decisão da cabine e não preci-
sará  ir à beira do campo para 
uma revisão, a não ser que se-
ja em situações que ajudem a 
controlar o jogo. Vamos relem-
brar que o VAR atua em qua-

tro situações, conforme co-
mentamos na coluna anterior: 
GOL/NÃO GOL, PÊNALTI/
NÃO PÊNALTI, CARTÃO VER-
MELHO DIRETO e ERRO DE 
IDENTIFICAÇÃO NA APLICA-
ÇÃO DE CARTÔES.

VOCÊ SABIA?
O VAR passou a ser aplicado 
no futebol, oficialmente, a par-
tir da Copa do Mundo de 2018, 
na Rússia. Sua primeira utiliza-
ção na história das Copas foi 
na partida entre França e Aus-
trália, em 16 de junho de 2018.

JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
Ex-árbitro da CBF e FPF

PERGUNTA: Caso um jogador 
seja advertido com cartão ama-
relo ao tirar a sua camisa na co-
memoração de um gol e, após 
uma checagem do VAR, esse 
gol é anulado devido a um impe-
dimento, esse cartão é retirado?
RESPOSTA: Mesmo com o 
gol anulado pelo VAR, esse 
cartão amarelo será mantido, 
devido ser contra as regras do 
jogo remover peças do unifor-
me durante a partida.

O Gigantão, organizado pelo antigo Decet 
(Departamento de Cultura, Esporte e Turismo) da 
prefeitura, foi, durante muito tempo, o principal 
campeonato de futebol amador de Americana, 
com a participação de times de bairros e de 
empresas tradicionais. Com rivalidade intensa, os 
campos viviam lotados nas rodadas dos finais de 
semana. Em 1980, a final aconteceu no Estádio 
Décio Vitta e reuniu Unidos da Cordenonsi e 
Associação Atlética Nova Odessa. No primeiro 
jogo, 1 a 1; no segundo, o Unidos fez 3 a 0 e 
conquistou o título da temporada. Na foto, a partir 
da esquerda, estão os campeões: em pé - Laércio 
Pigatto (vice-presidente), Luiz Margutti (técnico), 
Bertinho, Rubens Lopes, Beto Pigatto, Mezalira, 
Gilbertinho e Zé Zázeri (presidente); agachados - 
Cobrinha, Bonitão, Baianinho, Tonanha, Cicinho, 
João Luiz e Celso (massagista). (ZARAMELO JR.)

FLASH BOLA
ARQUIVO PESSOAL  ELOGIOS AO PROTOCOLO

O médico Rogério 
Panhoca participou, 
em agosto, de reunião 
por videoconferência 
da FPF (Federação 
Paulista de Futebol), 
que tratou de 
questões relacionadas 
à pandemia de 
covid-19. O encontro 
reuniu médicos de 
clubes da Segunda 
Divisão, a chamada Bezinha. 
Panhoca representou o Rio Branco e fez 
elogios ao protocolo que a FPF adotará para a 
competição. “São medidas rigorosas e muito 
positivas para todos os envolvidos. Se os 
clubes cumprirem todo protocolo, será muito 
mais seguro jogar futebol do que ir a um 
supermercado”, disse o médico de Americana.
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Tenha Em Suas Mãos E Verá Que O Céu
Não É O Limite Para Seu Esporte Preferido.

A Nova Geração Em Raquetinha! rocket_raquetinha
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EMPRESÁRIOS ENCARAM 282 KM
BIKE

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Os empresários Artur Mendes, 
da RKM Transportes, e Giovan-
ni Pamfílio, do Bar Beppo, vão 
encarar 282 km de bike, neste 
final de semana, com saída em 
Alfenas, sul de Minas Gerais, 
e chegada em Aparecida do 
Norte. Nesta jornada de 6300 
metros de acumulado de subi-
das, a dupla será acompanha-
da pelo coach Maxwell da Ro-
cha e dois apoios. Há dois me-
ses, Artur e Giovanni, além do 

publicitário Allyson Muller, de-
ram início à preparação para 
a sexta edição do Desafio Ca-
minho de Aparecida, consi-
derada a maior prova de MTB 
(mountain bike) em um único 
dia - o tempo limite para con-
clusão é de 24 horas ininter-
ruptas. Por causa da pande-
mia, a prova foi cancelada.

Os empresários de Ameri-
cana, porém, resolveram enca-

Dupla de 
Americana 
fez treinos 
durante 
dois meses

A Triaction Team arrecadou 118 kg de alimentos durante 
a Corrida Virtual TriRun, realizada em agosto e que 
movimentou alunos e atletas da assessoria esportiva. 
De acordo com o coach William Barbosa, toda arrecadação 
foi destinada à OS (Organização da Sociedade Civil) 
Nisfram, que tem sede em Sumaré. Os participantes 
da corrida virtual doaram arroz, feijão, macarrão, café, 
açúcar, farinha e trigo, entre outros alimentos, além de 
leite e óleo. Barbosa informou que agora em setembro 
a Triaction promoverá outro evento beneficente em 
parceria com o Bike Hotel Sports. (ZARAMELO JR.)

TRIACTION ARRECADA 
118 KG DE ALIMENTOS

DIVULGAÇÃO

rar o desafio por conta própria. 
"Como não teremos o suporte 
da competição oficial e não co-
nhecemos todo o trajeto, mu-
damos um pouco a dinâmica 
para não correr riscos, mas os 
282 km estão mantidos e se-
rão cumpridos", disse Artur.

Nesta sexta-feira (4), a 
equipe segue de carro até Al-
fenas. Amanhã, logo às 5 ho-
ras, eles iniciam o pedal. Se-

rão 200 km até Itajubá, no pé 
da Serra da Mantiqueira, on-
de vão pernoitar. No domingo, 
também logo às 5 horas, saem 
para os últimos (e mais difíceis) 
82 km até Aparecida do Norte.

Durante o desafio do final 
de semana, Allyson não esta-
rá presente, pois sofreu uma 
contusão durante os treina-
mentos. Artur, Giovanni e Ma-
xwell, no entanto, terão a com-

panhia de um grupo de 10 ci-
clistas de Americana e região 
comandado pelo coach Rodri-
go Laizo, que já tem experiên-
cia neste percurso.

Maxwell, Artur, Giovanni e Laizo pedalam durante o final de semana

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE SETEMBRO DE 2020

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
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Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo
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3407-7474

DR. RAFAEL DE BARROS

PLANETA BOLA RENAN ZARAMELO
renan.zaramelo@gmail.com

> Qual será o destino 
de Lionel Messi?

> Desde a saída de Pep 
Guardiola, a administração 
do Barcelona tornou-se uma 
bagunça e a decadência 
culminou na insatisfação do 
maior jogador da história do 
clube, afinal, Messi cansou 
de, ao lado de Ter Stegen 
e Luis Suárez, carregar nas 
costas a confusa equipe culé.

> O ponto alto da insatisfação 
do argentino foi a vexatória 
goleada para o Bayern de 
Munique por 8x2, um dia 
que, assim como o 7x1, ficará 
marcado na história do futebol: 

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

se o título do Liverpool ensejou 
uma rediscussão sobre o 
modelo de jogo, a vitória 
dos alemães decretou o final 
da era do “tiki-taka puro”.

> Messi não aguenta mais, 
pois é triste ter vivido áureos 
tempos com Xavi e Iniesta e 
hoje ter Rakitic e Vidal; é difícil 
lembrar de Neymar e hoje 
ver Dembelé; é complicado 
ter aprendido com Guardiola 
e aturar Quiqué Setien...

> Aliás, os últimos dois 
grandes companheiros – 
Neymar e Guardiola – podem 
ser decisivos quanto ao 
destino do argentino, já que 

o PSG de Neymar e o City de 
Guardiola são francos favoritos 
para contar com o atacante 
na próxima temporada.

> Seria atraente ver Neymar, 
Messi e Mbappé juntos na 
França, mas entendo que 
para absoluto delírio e novo 
paradigma futebolístico, 
Messi deveria escolher a 
reunião com o antigo mestre 
Guardiola e companheiros 
de elevado nível como De 
Bruyne, Bernardo Silva etc.

> Pep mudou de pensamento 
ao treinar o Bayern e hoje 
implementa nova ideia de 
jogo nos Citizens: é a posse 

não só pela posse, agressiva, 
vertical, com virtudes 
do “perde-pressiona” de 
Klopp, é um “tiki-taka 
intenso”, adaptado ao 
espaço mais curto e a ideia 
de times compactos.

> Ao invés dos longos passes 
de Xavi, as bolas fortes e 
curtas de De Bruyne; ao 
invés da movimentação mais 
estática dos pontas, uma 
diversidade de movimentos 
no último terço. É a evolução 
do “Guardiolismo”. Com 
uma equipe já pronta e 
com identidade formada, 
é para Messi, Pep e City 
um passo adiante.

> Messi em Manchester é 
bom negócio a todos os 
envolvidos e, honestamente, a 
melhor aposta que Guardiola 
tem para tentar retornar à 
final da UCL e vencê-la.

> É óbvio que existem inúmeras 
variáveis, inclusive, questões 
jurídicas que pendem e deverão 
ser resolvidas em uma briga 
sem precedentes, e não poderia 
ser diferente, pois, concluo com 
um questionamento: quem 
não quer ter Messi no time?

Fraternal amplexo.

Twitter @renanzaraa Instagram @renanzaraa

NOVOS CAMPOS QUASE PRONTOS
ESCOLA DE GOLEIROS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

As obras de melhorias na Es-
cola de Goleiros Camisa 1 es-
tão em fase final e a expecta-
tiva é que os trabalhos sejam 
concluídos nas próximas se-
manas. O espaço, que fica no 
Complexo Poliesportivo Ayr-
ton Senna, no bairro Machadi-
nho, está ganhando dois novos 
campos, ambos de grana sin-
tética, que serão utilizados pa-
ra aulas e treinamentos.

"Tínhamos o campo de gra-
ma natural e agora teremos 
mais dois de grama sintética. 
Nossa média de frequência é 

de 140, 150 goleiros por mês e 
a tendência é que esse número 
aumente com a nova estrutura", 
disse Vander Batistela, ideali-
zador e coordenador do pro-
jeto. De acordo com ele, outras 
obras de menor porte também 
estão sendo executadas.

"Com tudo isso que estamos 
fazendo, certamente a nos-
sa Escola de Goleiros passa a 
ser o maior centro de excelên-
cia para formação de goleiros 
da América Latina. É um passo 
gigantesco que estamos dan-
do", afirmou Vander. "E sem-
pre é bom lembrar que as au-
las são totalmente gratuitas, 
ao contrário das outras esco-

las que existem no Brasil", fri-
sou o idealizador.

A construção dos dois no-
vos campos da Escola de Go-
leiros foi viabilizada através de 
emenda parlamentar do depu-
tado federal Vanderlei Macris, 
a pedido do vereador Thiago 
Brochi, em 2017. Houve a libe-
ração do valor de R$ 243.750 

- com a contra-partida da pre-
feitura, o investimento totali-
zou R$ 300 mil.

Por causa da pandemia, 
não há definição quanto a al-
guma solenidade de inaugu-
ração dos dois campos. Cogi-
ta-se que ao menos um deles 
deve receber a denominação 
de algum goleiro de renome 
do futebol brasileiro.

A Escola de Goleiros Cami-
sa 1 é mantida através da lei es-
tadual de incentivo ao esporte, 
além de aporte finaceiro e de 
materiais esportivos da iniciati-
va privada e de ações e volun-
tariado da associação respon-
sável pelo projeto.

Tendência é 
que frequência 
aumente a 
partir da 
inauguração

Vander Batistela, nos novos campos: fase final

ZARAMELO JR. | O JOGO | 25 DE AGOSTO DE 2020
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Você sabia que o BIKE HOTEL 
é especialista em guardar bikes?

Unidades em Americana, 
Piracicaba e Joaquim Egídio

E, em breve, em Santa Bárbara d’Oeste

O piloto André Moraes Jr., de Americana, participa amanhã (5) da segunda etapa do Império 
Endurance Brasil. A prova de quatro horas de duração será realizada no Autódromo Internacional 
de Curitiba e terá grid com 37 carros. André Jr. é um dos pilotos da equipe Autlog Racing Team 
na categoria GT4. Na rodada de abertura, dia 1º de agosto, em Interlagos, em São Paulo, o 
americanense foi ao pódio com o terceiro lugar. A prova, com largada às 11h30 deste sábado, 
terá transmissão do Sportv2 e do canal do Império Endurance Brasil no Youtube. (ZARAMELO JR.)

ANDRÉ JR. VAI À PISTA EM CURITIBA

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

O Campeonato Brasileiro de 
Automodelismo On-Road teve a etapa de 
abertura no Mini Autódromo Internacional 
Zeca Elias, no bairro Machadinho, em 
Americana, entre os dias 14 e 16 de agosto, 
e o piloto local Flávio Elias foi o vencedor 
na categoria 1/8. Em segundo lugar ficou 
o gaúcho Eduardo Dulac, com Samuel 
Prato, de Santa Bárbara d'Oeste, em 
terceiro. Prato é da equipe americanense 
Jeffersão Racing, comandada por Jefferson 
Elias. A rodada teve a participação de 
pilotos de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Paraná e Rio Grande do Sul. A próxima 
etapa do Campeonato Brasileiro está 
marcada para os dias 3 e 4 de outubro, 
em Maringá, no Paraná. (ZARAMELOJR.)

FLÁVIO ELIAS FATURA O BRASILEIRO
DIVULGAÇÃO

Uma estreia com duplo sabor de vitória. O piloto Carlos Piagentini, 19 anos, de Americana, 
venceu as duas provas da Fórmula Vee Júnior em sua primeira participação na categoria, na 
abertura da Copa ECPA F/Promo Racing, sábado (29), em Piracicaba. “Foi um começo muito 
bom e espero poder seguir os passos dos grandes nomes que passaram por aqui”, afirmou 
Piagentini. Na primeira prova, Piagentini buscou se adaptar ao carro e conhecer o traçado 

do autódromo. Ele garantiu a primeira vitória na FVee Júnior (para jovens de 14 a 19 anos) e 
terminou em 8º lugar na classificação geral. Já na segunda prova,  mais confortável na pista, 
brigou no pelotão de frente e garantiu o pódio também na classificação geral, com o sexto 

lugar e a vitória mais uma vez na Júnior. “Foram provas bem difíceis, principalmente para um 
iniciante como eu”, disse. “As vitórias foram importantes para dar confiança nas próximas 

etapas e buscar sempre evoluir para conquistar melhores resultados”, salientou. (ZARAMELO JR.)

PILOTO DE AMERICANA
ESTREIA COM VITÓRIAS

DIVULGAÇÃO
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Patrik conseguiu voltar mais 
depressa à pista e terminou a 
prova na segunda colocação, 
superado apenas por Paulo Ro-
sa, que conquistou vitória rara 
para um piloto da Light.

Rogério conseguiu apenas 
o 16º lugar, enquanto Giovan-
ni foi o 19º. A direção de pro-
va considerou Rafael culpado 
pelo incidente e o penalizou 
com exclusão (bandeira preta). 
Com isso, ele "zerou" na etapa.

Patrik acabou sendo o maior 
beneficiado e assegurou o topo 
do pódio com 76 pontos, segui-
do por Rogério e Marusso, am-
bos com 75 – Rogério ficou em 
segundo pelos critérios técnicos 
de desempate. O Top 5 ainda te-
ve Candido Neto, em quarto lu-
gar com 73 pontos, e Giovanni, 
em quinto com 67.  "Estou mui-
to feliz, fazia bastante tempo 
que não conseguia conquistar 
uma etapa. Muito embora não 

tenha conseguido treinar, não 
tenha conseguido me dedicar 
como gosto, vim confiante. Ser 
campeão hoje de uma etapa do 

Pé de Chumbo é uma coisa mui-
to grande, pois quem é do kart 
sabe da qualidade dos pilotos 
do campeonato. Foi uma belísi-
ma vitória", comentou Patrik.

Sobre a "confusão" na últi-
ma volta que mudou a história 
da rodada, Patrik salientou que 

"já ganhei corrida desse jeito, já 
perdi corrida desse jeito. E ho-
je perdi uma corrida e ganhei 
a etapa. O kart é isso. Foi uma 
manhã incrível, memorável."

Rua Achiles Zanaga, 26
Vila Medon, Americana - SP

contato@grupoclarian.com.br

19 3604.8010

Contrate

está aqui!!

plano de saúde

COM ENREDO SURPREENDENTE, PATRIK VENCE NO SAN MARINO
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A terceira etapa da Copa Sóp-
neus Goodyear de Kart Pé de 
Chumbo, sábado (19), no Kar-
tódromo San Marino, em Paulí-
nia, teve enredo surpreenden-
te, culminando com vitória de 
Patrik Camargo Neves. Ele to-
talizou 76 pontos na rodada 
tripla, um a mais que Rogério 
Pompermayer e Marcelo Ma-
russo, com o oitavo lugar nas 
duas primeiras corridas e o se-
gundo na terceira.

A história da etapa mudou 
a poucos metros da linha che-
gada, na última volta da bate-
ria que fechava a programa-
ção. Patrik estava na lideran-
ça e tinha na cola Rafael Con-
tatto, Rogério Pompermayer e 
Giovanni Pamfílio.

Ganhador da primeira cor-
rida e segundo colocado na 
segunda, bastaria a Rafael 
cruzar atrás de Patrik pa-
ra ser campeão da rodada e 
ampliar vantagem na lideran-
ça do campeonato.

O improvável, no entan-
to, entrou em cena. Ao final da 
curva para a reta principal do 
San Marino, os quatro pontei-
ros se enroscaram e foram pa-
rar na proteção de pneus.

Confusão com 
4 pilotos na 
última volta 
mudou cenário 
de toda rodada

CLASSIFICAÇÃO
3ª ETAPA

PILOTOS PONTOS
1º Patrik Neves 76
2º Rogério Pompermayer 75
3º Marcelo Marusso 75
4º Candido Neto 73
5º Paulo Rosa 73
6º Giovanni Pamfílio 67
7º Théo Trevisani 65
8º Fernando S. André 63
9º Alberth Janjon 62
10º William Saura 62
11º Douglas Pitoli 62
12º Ederson Rodrigues 61
13º Carlinhos Carrion 60
14º André Gonçalves 49
15º Carlos Barbosa 48
16º Mayckon Mota 47
17º Marcelo Contatto 43
18º Pedro Marusso 39
19º  Ivan Dantas 38
20º Fábio Santarosa 37
21º Oswaldo Nogueira 31
22º Rodrigo Pestana 30
23º Bruno Rodrigues 8
24º Givago Nunes 0
25º Alexandre Bassora 0
26º Rafael Contatto 0

* Wilisson Filho e Fernando Rodovalho 
não participaram da rodada.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE AGOSTO DE 2020

Patrik, Rafael, Rogério e Giovanni: 
disputa intensa em Paulínia
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3461-6182 • 3461-8652

advocacia@castilhoeandreetta.com.br

COM ENREDO SURPREENDENTE, PATRIK VENCE NO SAN MARINO

Da tomada de tempo até os últimos 
20 metros para fechamento da ro-
dada, Rafael Contatto tinha pleno 
domínio da terceira etapa da Copa 
Sópneus Goodyear de Kart Pé de 
Chumbo, sábado (29), no San Mari-
no, em Paulínia. Pole position, ganha-
dor da primeira bateria, segundo co-
locado na segunda e segundo na ter-
ceira, o piloto #19 estava à beira da 
vitória na rodada, o que lhe deixa-
ria ainda mais líder do campeonato.

A confusão na última curva, na úl-
tima volta, e a bandeira preta (exclu-
são) impediram que Rafael vivesse 
uma etapa perto da perfeição. Pior: 
ele despencou na classificação geral 
e, além de vitórias daqui pra frente, 

vai precisar que os principais concor-
rentes pontuem o mínimo possível.

Na primeira bateria, Rafael lar-
gou na pole e manteve-se o tempo 
à frente, mesmo pressionado por 
Rogério Pompermayer. O piloto #19 
completou as 17 voltas no traçado 
de 902 metros em 11m51s857, vanta-
gem de apenas 0s323 para Rogério, 
que chegou em segundo e fez a vol-
ta mais rápida: 41s413 na sexta pas-
sagem - foi a melhor marca do dia, 
o que rendeu ao piloto #23 o ponto 
de bonificação na classificação geral.

Patrik Neves e Fernando Santo 
André sairam na primeira fila da se-
gunda bateria, mas novamente a du-
pla Rafael Contatto e Rogério Pom-

permayer foi destaque. Em poucas 
voltas, eles assumiram a ponta do 
pelotão e ali permaneceram durante 
as 14 voltas. Desta vez, Rogério ven-
ceu com tempo de 9m51s681, 0s147 à 
frente de Rafael. A melhor volta foi de 
Marcelo Contatto: 41s602 na quinta.

Na terceira bateria, Patrik Ne-
ves foi o pole e manteve a posição 
o tempo todo, apesar de ter na cola, 
a partir da metade da prova, Rafael, 
Rogério e Giovanni Pamfílio. A con-
fusão na última volta, porém, deu a 
vitória a Paulo Rosa, que fechou as 
15 voltas em 11m36s743, vantagem 
de 3s822 para Patrik. O mais rápido 
foi Théo Trevisani, com 41sa686 na 
12ª volta. (ZARAMELO JR.)

RAFAEL TINHA DOMÍNIO ATÉ QUE...

Paulo Rosa foi o nome da Light da 
Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé 
de Chumbo, sábado (29), em Paulínia. 
Ele conquistou o primeiro lugar divi-
são de acesso com a 13ª posição na 
primeira bateria, a sétima na segunda 
e a vitória no geral da terceira, resul-
tado raro para um piloto da categoria.

Com isso, Paulo foi o melhor da 
Light em todas as corridas, quinto 
no geral, totalizou 73 pontos e as-

segurou o topo do pódio da catego-
ria. Na sequência do Top 5 ficaram 
Ederson Rodrigues, em segundo lu-
gar com 61 pontos; Carlos Barbosa, 
em terceiro com 48; Mayckon Mota, 
em quarto com 47 e Pedro Marusso, 
em quinto com 39. "Treinei a sema-
na inteira, estava muito bem prepa-
rado. Fou super legal andar no ritmo 
dos ponteiros do campeonato", afir-
mou Paulo. (ZARAMELO JR.)

PAULO ROSA ALCANÇA
VITÓRIA RARA NO PDC

Rogério e Rafael foram os melhores das duas primeiras baterias

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE AGOSTO DE 2020

Paulo Rosa venceu no geral a terceira corrida

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE AGOSTO DE 2020
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GIOVANNI ASSUME LIDERANÇA DA TEMPORADA DO PDC
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Se para Patrik Camargo Neves a 
terceira etapa da Copa Sópneus 
Goodyear de Kart Pé de Chum-
bo, sábado (29), em Paulínia, foi 
marcante em razão de uma vi-
tória improvável, para Giovanni 
Pamfílio foi melhor ainda. Com 
o sexto lugar no geral da roda-
da, o piloto #99 assumiu a lide-
rança da temporada 2020. Ago-
ra, ele aparece no alto da tabela 
de classificação com 210 pontos.

Douglas Pitoli, em segun-
do lugar com 198 pontos, e 
Théo Trevisani e Rogério Pom-
permayer, em terceiro e quar-
to com 193, são os mais próxi-
mos de Giovanni. Rafael Con-

tatto, que era o líder e "zerou" 
no San Marino, semana passa-
da, despencou para a 10ª colo-
cação com 146 pontos.

O campeonato ainda tem 
mais quatro etapas pela fren-
te, num total de 12 corridas. Ao 
final da rodada de outubro, ca-

da piloto terá de descartar duas 
baterias. Assim, a disputa pelo 
título ainda está em aberto.

"Apesar de ser uma surpre-
sa, fiz três boas etapas neste 
ano e não posso deixar de fa-
lar que estou feliz com a lide-
rança. Agora é treinar, focar, pa-
ra ver se consigo levar o cane-

co de campeão. Acho que está 
na hora, né, afinal, já estou há 
10 anos no Pé de Chumbo", co-
mentou Giovanni.

Para Pitoli, "apesar da etapa 
em Paulínia não ter sido das me-
lhores, estou na briga. O negó-
cio agora é não é ficar louco pa-
ra ganhar corrida e sim chegar 
razoavelmente bem nas três ba-
terias para ganhar a etapa. Tudo 
vai depender também do equi-
pamento que cada um pegar."

"Ainda é muito cedo para 
pensar em título. Tive começo 
de campeonato meio conturba-
do. Vou pensar nisso um pou-
co mais pra frente. Antes, preci-
so ter bons resultados", salien-
tou Théo. Já Rogério afirmou 
que "falar em título é prematu-
ro, afinal, tem pelo menos uns 
sete ou oito no páreo. Tem mui-
ta gente boa. Com três bate-
rias por etapa, agora também é 
preciso, mais do que nunca, ter 
a sorte como aliada."

Após rodada 
de outubro, 
pilotos têm 
que descartar 
duas corridas

NO DESEMPATE, LUCHINI É CAMPEÃ POR EQUIPES

PÓDIOS EM PAULÍNIA

PRÓ

LIGHT

1º LUGAR
PATRIK CAMARGO NEVES

1º LUGAR
PAULO ROSA

3º LUGAR
MARCELO MARUSSO

3º LUGAR
CARLOS BARBOSA

2º LUGAR
ROGÉRIO POMPERMAYER

2º LUGAR
EDERSON RODRIGUES

No Campeonato por Equipes 
da Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo, a Luchi-
ni Móveis Planejados foi a cam-
peã da rodada da semana pas-
sada, no San Marino, em Paulí-
nia. E a definição veio nos cri-
térios de desempate. A Luchini, 
formada por Patrik Neves, Car-

linhos Carrion e Fábio Santaro-
sa, totalizou 173 pontos na eta-
pa, mesma pontuação da Twisy 
Viagens, que conta com André 
Gonçalves, Fernando Santo An-
dré e Ederson Rodrigues.

Quando duas ou mais equi-
pes terminam com a mesma 
pontuação, é considerada ven-

cedora aquela que tem o pilo-
to melhor classificado na etapa. 
Neste caso, a vitória ficou para a 
Luchini pelo fato de Patrik ter si-
do o campeão da rodada. Após 
três etapas na temporada 2020, 
a classificação geral por Equipes 
é a seguinte: 1º) Newcoates/Eco-
master - 427 pontos; 2º) Twisy 
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GIOVANNI ASSUME LIDERANÇA DA TEMPORADA DO PDC
Assim como a Pró, a categoria 
Light da Copa Sópneus Good-
year de Kart Pé de Chumbo tem 
novo líder. Com a vitória em 
Paulínia, semana passada, Pau-
lo Rosa superou Ivan Dantas e 
agora aparece na primeira posi-
ção. O piloto #1 soma 145 pon-
tos, enquanto o #75 caiu para 
segundo lugar com 137.

"O Pé de Chumbo só tem piloto 
fera. O Ivan me surpreendeu e es-
tá andando muito. O Carlão (Car-
los Barbosa) também. O Mayc-
kon (Mota) e o Joe (Ederson Ro-
drigues) sempre andam forte. O 
Fábio (Santarosa) vem bem. O 
Osvaldinho (Nogueira) tem o pé 
muito pesado. Enfim, é difícil fa-
zer uma avaliação, pois todos têm 
condições. Vai ser pau a pau até a 
última corrida", disse Paulo.

"Estou na briga. Até aqui, a 
disputa parece mesmo estar 
mais concentrada nos cinco pri-
meiros, mas tem o Osvaldinho, 
que está um pouco atrás, mas é 

PAULO SUPERA IVAN E 
É NOVO LÍDER DA LIGHT

NO DESEMPATE, LUCHINI É CAMPEÃ POR EQUIPES

um cara forte. O que pode fazer 
a diferença é a intensidade de 
treinamento. Mas, já que tenho 
essa chance, vou para cima", ga-
rantiu Ivan. Além dos dois pri-
meiros, o Top 5 da categoria é 
composto por Carlos Barbosa, 
terceiro colocado com 134 pon-
tos; Ederson Rodrigues, quarto 
com 120; e  Mayckon Mota, quin-
to com 113. (ZARAMELO JR.)

>> Paulo Rosa aparece
com 145 pontos

CLASSIFICAÇÃO
GERAL

PILOTOS PONTOS
1º) Giovanni Pamfílio 210
2º) Douglas Pitoli 198
3º) Théo Trevisani 193
4º) Rogério Pompermayer 193
5º) Carlinhos Carrion 178
6º) Candido Neto 167
7º) Fernando S. André 158
8º) Marcelo Marusso 157
9º) Alberth Janjon 150
10º) Rafael Contatto 146
11º) Paulo Rosa 145
12º) André Gonçalves 141
13º) William Saura 138
14º) Ivan Dantas 137
15º) Carlos Barbosa 134
16º) Patrik Neves 129
17º) Ederson Rodrigues 120
18º) Mayckon Mota 113
19º) Fábio Santarosa 104
20º) Oswaldo Nogueira 95
21º) Marcelo Contatto 84
22º) Alexandre Bassora 62
23º) Pedro Marusso 55
24º) Rodrigo Pestana 47
25º) Givago Nunes 46
26º) Fernando Rodovalho 34
27º) Wilisson Filho 14
28º) Bruno Rodrigues 8

PÓDIOS EM PAULÍNIA

PRÓ

LIGHT

3º LUGAR
MARCELO MARUSSO

3º LUGAR
CARLOS BARBOSA

4º LUGAR
CANDIDO NETO

4º LUGAR
MAYCKON MOTA

5º LUGAR
GIOVANNI PAMFÍLIO

5º LUGAR
PEDRO MARUSSO

Fábio, Patrik e Carrion, campeões por Equipe em Paulínia

WADO PELLIZONI | 29 DE AGOSTO DE 2020

FOTOS: WADO PELLIZONI | PD'CHUMBO TEAM | 29 DE AGOSTO DE 2020

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE AGOSTO DE 2020

Giovanni Pamfílio (99) é o novo líder 
do Pé de Chumbo e busca primeiro título

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE AGOSTO DE 2020

Viagens - 419; 3º) Luchini Móveis 
- 411; 4º) Astor Brindes/Eraldo 
Tintas - 395; 5º) Jura Som - 364; 
6º) Tatu Shopping Frutas - 354; 
7º) Medon Seguros/JB Soluções 
em Tecnologia - 314; 8º) Jundiá/
HB - 301; 9º) Garage 48/Posto 
Palmas de Ouro - 255; e 10º) Me-
ta/Comfer - 222. (ZARAMELO JR.)
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

A CIÇA QUE FEZ... CIÇA FARIA
foi@acicaquefez.com.br

COMEÇO 

A proveitando o come-
ço de uma nova ativi-
dade, escrever aqui pa-

ra o jornal O JOGO, vou falar um 
pouquinho sobre “COMEÇOS”.

Você, que começou uma 
reeducação alimentar ou só 
quer começar a cuidar um 
pouco melhor da alimenta-
ção, ou ainda começou a pra-
ticar atividade física e quer sa-
ber como a alimentação pode 
ajudar a otimizar os resultados, 
se liga nessa matéria!

A primeira dica, e talvez a 
mais importante, é a composi-
ção das suas refeições. Quan-

do pensamos em “dieta”, lo-
go pensamos em “restrição” e 
mais especificamente, na res-
trição de carboidratos. Todos 
os nutrientes são importantes e 
devem estar presentes nas suas 
refeições de forma equilibrada. 
Devemos voltar nossa atenção 
para a qualidade dos alimentos 
escolhidos: alimentos in natura, 
preparados de forma saudável, 
com gorduras boas e tempe-
ros naturais, sem industrializa-
dos, sem açúcares ou farinhas 
refinadas em sua composição. 
Falo de comida de verdade.. E 
te lembro que restrição gera 

compulsão! E compulsão leva 
por água abaixo tudo que bus-
camos nesse momento.

Outra dica fundamental é 
com relação ao sono. Dormir 
bem é tão importante quanto 
praticar atividade física ou se ali-
mentar bem, na busca de saúde! 
O sono de qualidade melhora o 
equilíbrio físico, mental e emo-
cional do ser humano, fortale-
ce o sistema imunológico, ajuda 
a prevenir doenças e emagre-
ce! Alimentos que contenham 
melatonina, triptofano, magné-
sio, ômega 3, vitamina D e cál-
cio são essenciais para uma die-

ta que contribui para o rendi-
mento do sono. Alguns exem-
plos são: aveia, abacate, cereja, 
linhaça, chia, nozes, alface, coco.

Devemos pensar também 
no cuidado com nosso intes-
tino, escolhendo alimentos ou 
utilizando estratégias anti-in-
flamatórias. Aumentar o con-
sumo de água, fibras e probióti-
cos contribui para um bom fun-
cionamento intestinal, eliminan-
do as toxinas e fortalecendo o 
sistema imunológico. Alguns 
alimentos como frutas verme-
lhas, salsão, gengibre, cúrcu-
ma, abóbora, repolho roxo, shi-

meço” precisamos de uma boa 
relação com os alimentos, sono 
de qualidade, intestino funcio-
nando bem e auto-estima em 
dia! A perda de peso acaba sen-
do consequência de tudo.

PARANÁ TENTA AMPLIAR HORÁRIO
ATIVIDADES ESPORTIVAS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A retomada das atividades es-
portivas nos espaços públicos 
de Americana começou sema-
na passada, de maneira gra-
dativa e com restrições. Nes-
te momento, estão liberadas 
somente modalidades sem 
contato físico entre os parti-
cipantes, como natação, tênis 
de mesa, tênis, ciclismo, bici-
cross e badminton.

Também foi liberada a pista 
de atletismo do Complexo Po-
liesportivo Milton Fenley Aze-
nha - Centro Cívico -, no Jar-
dim da Colina, com 40% da 
capacidade de usuários. No 
local, bebedouros e sanitá-
rios continuam interdidatos e 

é obrigatório o uso de álcool 
em gel, máscara e garrafa de 
água individual.

Essas atividades podem ser 
realizadas no período das 7 às 
17 horas. O secretário de Es-
porte, Lazer e Juventude de 
Americana, Eudaldo dos San-
tos Cardoso, o Paraná, falou 
quarta-feira (2) ao O JOGO que 
está tentando ampliar o horá-
rio para atender a reivindica-
ção dos esportistas.

"Tenho recebido muitos pe-
didos para que os espaços pú-
blicos fiquem abertos até as 21 
horas, pois muita gente traba-
lha e não consegue vir antes 
das 17 horas", explicou. Paraná 
disse que já encaminhou pe-
dido neste sentido ao Comitê 
de Contingência da prefeitura, 

que cuida de assuntos relacio-
nados à pandemia.

"Enquanto secretário, não 
tenho autonomia para tomar 
uma decisão como essa, por 
isso fiz a solicitação ao Comi-
tê. Acredito que a qualquer 
momento eles devem se mani-
festar", comentou o secretário 

- ele aguardava para ontem (3) 
um posicionamento, mas não 
havia nenhuma novidade até o 
fechamento desta edição.

take, alho atuam como anti-in-
flamatório e deixam o organis-
mo mais resistente a doenças.

Termino esse assunto ressal-
tando que devemos estabelecer 
metas atingíveis para que não 
aconteçam frustrações. Muito 
mais do que os números apre-
sentados na balança, nesse “co-

CIÇA FARIA
Chef e nutricionista

Secretário 
planeja que 
espaços fiquem 
abertos até 
as 21 horas

Treinos na pista de 
bicicross acontecem desde 
a semana passada

Quanto a retomada dos es-
portes coletivos, Paraná não 
tem nenhuma expectativa pa-
ra breve. "Estamos atentos a tu-
do e ainda não dá para falar na-
da com exatidão. Meu telefone 
quase derrete de tanta ligação, 
mas temos que seguir as nor-
mas", citou. "Neste ano, é pra-
ticamente certo que não tere-
mos a volta das escolinhas, pois 
fizemos uma pesquisa junto aos 
pais e a grande maioria, mais de 
90%, disse que não sente segu-
rança para trazer os filhos às ati-
vidades", concluiu o dirigente.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 25 DE AGOSTO DE 2020
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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!

A Winner Store, a loja da Winner Academia, já está aberta 
ao público de toda a região. De acordo com o diretor Ricardo 
Candido, o projeto foi elaborado para atender a demanda 
de esportistas ligados especificamente a três modalidades: 
tênis, raquetinha e beach tennis. Entre vários produtos, 
a loja oferece raquetes, tênis, roupas, bolas e acessórios. 
"Trabalhamos com todas as marcas do circuito profissional", 
afirmou Ricardo. O diretor da academia destacou o serviço de 
encordoamento de raquetes de tênis. "Além de um profissional 
com certificação, contamos com uma máquina extremamente 
moderna. Existem apenas 30 dela no Brasil e uma está na 
Winner", citou. "A loja está à disposição não apenas dos 
frequentadores da academia, mas ao público de modo geral, 
principalmente os esportistas de Santa Bárbara, Americana, 
Nova Odessa e Piracicaba", finalizou Ricardo. (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE AGOSTO DE 2020

Fechado desde o início da pandemia, o Clube do 
Bosque reabre amanhã (5) para seus associados. 

A retomada as atividades será parcial, com algumas 
restrições, e seguindo as normas de segurança e 

higiene. O presidente Pedro Alvaro Aguiar (d) e o vice 
Social Edson Melosi (e) informaram que, neste primeiro 

momento, os sócios poderão utilizar as quadras de 
tênis/raquetinha/beach tennis (quatro jogadores por 
unidade), a academia (com limitação de 20 pessoas) 

e cantina. Segundo os dirigentes do Clube do Bosque, 
as dependências ficarão à disposição dos sócios 

das 8 às 21 horas, entre terça-feira e domingo, e das 
14 às 21 horas, às segundas-feiras. (ZARAMELO JR.)

CLUBE DO BOSQUE 
REABRE AMANHÃLOJA DA WINNER

WADO PELLIZONI | 12 DE ABRIL DE 2020

Duplas de Americana e região 
participaram sábado (29) do 
torneio interno de beach tennis 
da academia Aloha Beach Sports. 
Na categoria Masculino, o título 
ficou para Rafael Breda e Pituco 
Sacilotto, com Danilo Glasser e 
seu filho Giovanni em segundo 
lugar e Rafael e Thiago Baldin 
em terceiro. No Feminino, as 
campeãs foram Marília e Júlia 
Comelato. Adriana Cruz e Marilisa 
Leite terminaram como vices, 
enquanto Roberta Chiconi e 
Carolina Cabral foram as terceiras 
colocadas. Diretor da Aloha, 
Danilo Glasser disse que o torneio 
atingiu os objetivos e que outras 
edições ainda serão realizadas na 
temporada 2020. (ZARAMELO JR.)

ALOHA APONTA CAMPEÕES DO BEACH
ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE AGOSTO DE 2020



12 AMERICANA, 4 DE SETEMBRO DE 2020

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 

CONTABILIDADE COMERCIAL,
INDUSTRIAL & ASSESSORIA

Rua Quintino Bocaiuva, 929
Fone/Fax 3408-8270

O presidente do PV em Americana, Chico Sardelli, 
lançou nesta semana uma plataforma participativa de 
governo, totalmente online, para o recebimento de 
contribuições e ideias de como melhorar Americana. 
Intitulado “A Americana que queremos”, o hotsite permite 
ao usuário registrar suas propostas para diversas áreas, 
como educação, saúde, cultura, infraestrutura e segurança. 
Para Chico, a plataforma de ideias vai permitir a elaboração 
de um plano de ação de olho no futuro de Americana. 
“A opinião e a participação de cada americanense são muito 
importantes na construção de um projeto positivo para 
nossa cidade. Todas as vozes devem ser ouvidas”, declarou. 
As sugestões podem ser feitas pelo endereço https://canal.
chicosardelli.com.br/americana-que-queremos ou através 
do formulário https://bityli.com/queremos. (DA REDAÇÃO)

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Pré-candidato a prefeito de Americana, o empresário Ricardo Molina (Republicanos) anunciou esta semana o apoio de mais 
quatro partidos: PSC, PRTB e PTC. Na coletiva de imprensa, além de Molina, estiveram presentes os presidentes dos partidos, 
Jose Alberto da Silva, o “Fuminho” (PSC), Enedir Vieira de Oliveira (PTC), Dr. Renato Venturatto (PRTB) e Gualter Amado 
(Republicanos). O empresário ressaltou que, além de seu partido estar base do presidente Jair Bolsonaro, agora o PRTB do 
vice-presidente Hamilton Mourão também chega para reforçar o alinhamento à direita do seu projeto na cidade. “Feliz em 
conseguir agregar esses partidos ao nosso projeto. Já nascemos  como umas das maiores coligações da cidade”, comemorou 
Molina. O vereador Gualter Amado, cotado para ser vice na chapa, indicou que “os números de Molina vêm apontando 
que a candidatura é uma das mais consolidadas e que a chapa de vereadores está muito forte e unida”. (DA REDAÇÃO)

MOLINA ANUNCIA APOIO DE MAIS 4 PARTIDOS

DIVULGAÇÃO

A vereadora Maria Giovana ingressou esta semana 
com ação na justiça para a volta das consultas médias 

nos postos de saúde de Americana. A parlamentar, 
que é pré-candidata a prefeita pelo PDT, pede a 

imediata volta dos agendamentos para consultas nos 
bairros. No mesmo dia em que a vereadora entrou 
com a ação, a prefeitura emitiu nota anunciando a 

volta do agendamento das consultas. “Em Americana, 
houve determinação apenas da reabertura dos 

estabelecimentos comerciais, havendo omissão em 
determinar o regular regresso de atendimento nas 

UBSs (Unidades Básicas de Saúde), responsáveis pelo 
atendimento da população mais carente e necessitada, 

em clara ofensa ao interesse público local”, traz parte 
da ação. Segundo a parlamentar, as consultas com 

clínico geral são importantes, uma vez que evita 
uma epidemia das doenças crônicas como diabetes, 

hipertensão, câncer e outras. “Se a gente não der conta 
dessa demanda que está reprimida há seis meses, sem 
nenhuma consulta, a gente vai ter que encarar a médio 

e longo prazo uma situação dramática na cidade, pior 
do que já está”, afirmou Maria Giovana. (DA REDAÇÃO)

MARIA GIOVANA 
VAI À JUSTIÇA 

POR CONSULTAS
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CIDADES DA REGIÃO SÃO
ATENDIDAS POR PROJETO

"OLHAR SOLIDÁRIO"

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Idealizado por Sandra Bandi-
ni, o "Olhar Solidário" é um pro-
jeto que atende moradores de 
rua e famílias carentes de Ame-
ricana, Santa Bárbara d'Oes-
te e Nova Odessa. Surgiu no 
final de maio, num momen-
to crítico da pandemia. Inicial-
mente, imaginou-se distribuir 
20 marmitas toda quarta-fei-
ra, mas o envolvimento foi tão 
grande que hoje o número che-
ga a 300 unidades semanais.

Além das refeições, o 
"Olhar Solidário" também en-
trega cestas básicas, roupas e 
produtos de higiene, entre ou-
tros. "É surpreendente e emo-
cionante o número de pessoas 
querendo ajudar. Tem até de 
São Paulo", disse Simone Ro-
drigues Salvaia, que faz par-

te da equipe de voluntários.  
O projeto vive de doações e 
há pontos de coletas nas três 
cidades atendidas. Em Ameri-
cana, os produtos podem ser 
entregues na Animed Clínica 
Veterinária (rua Sete de Se-
tembro), Padaria Ouro Bran-
co (rua Bolívia), Loja Gift4 
(rua Sete de Setembro), Ra-

Entrega de 
cestas básicas 
é realizada 
4ª feira em 
três cidades

DA REDAÇÃO

A Rede de Supermercados 
Pague Menos doou mais 600 
cestas básicas ao Fundo Social 
de Solidariedade. Os kits estão 
sendo distribuídos a famílias 
em situação de vulnerabilida-
de provisória em função da cri-
se causada pela pandemia de 
coronavírus. É a quinta contri-
buição da rede varejista para a 
campanha emergencial ‘Nova 
Odessa decreta Estado de So-
lidariedade’, lançada em mar-
ço por determinação do pre-
feito Benjamim Bill Vieira de 
Souza. As doações anteriores 
ocorreram em abril (100 ces-
tas), além de maio, junho e ju-
lho, quando foram entregues 
seis centenas de cestas em ca-
da oportunidade.

A entrega dos mantimentos 
foi feita quinta-feira (27) pela 
representante do Instituto Pa-
gue Menos, Edna Brunheira, à 
diretora de Esportes da Prefei-
tura de Nova Odessa, Adria-

na Souza, que representou a 
primeira-dama e presidente 
do Fundo Social, Andréa Sou-
za. “Mais uma vez, somos gra-
tos ao Pague Menos pela par-
ceria e preocupação com a po-
pulação de Nova Odessa. Em 
cinco meses, a rede contribuiu 
com 2,5 mil cestas básicas e 
tem nos ajudado muito a aten-
der famílias desamparadas pe-
la crise”, afirmou Adriana.

No início de agosto, a Pre-
feitura de Nova Odessa distri-
buiu 570 cestas básicas a famí-
lias cadastradas pela Diretoria 
de Gestão Social e Cidadania. 
A entrega ocorreu no Clube da 
Melhor Idade e teve apoio da 
Guarda Civil Municipal, Cor-
po de Bombeiros Voluntários 
e do Departamento de Trânsi-
to. Desde o início da pandemia, 
foram entregues 6,7 mil cestas. 
A ação é realizada por meio de 
doações de empresas e pes-
soas físicas e da compra de 
cestas com recursos próprios 
da administração municipal.

NOVA ODESSA

PAGUE MENOS FAZ 
NOVA DOAÇÃO

Ednan e Adriana, semana passada, durante entrega

PREFEITURA DE NOVA ODESSA | DIVULGAÇÃO

Alguns dos voluntários do “Olhar Solidário”, que se reúnem semanalmente

DIVULGAÇÃO

quetes Clube (avenida Cillos)  
e Americana Tennis Center 
(rodovia Anhanguera).

O ponto em Santa Bárbara 
é a Winner Academia, na ave-
nida Comendador Emílio Ro-
mi, e em Nova Odessa é a Cath 
Store, na avenida Carlos Bote-
lho. "Além das doações, tam-
bém são muito bem-vindos to-

dos aqueles que estão dispos-
tos a ajudar na entrega das re-
feições. Não tenho dúvidas que 
quem participa vive uma ex-
periência de vida sensacional", 
ressaltou Simone. O projeto 

tem página oficial no Instagram 
e Facebook - @olhardolidario_
juntos. "Quando mudamos o 
olhar, mudamos a forma de 
enxergar o mundo" é a filoso-
fia que norteia todas as ações.
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/Wagnersanches 
@Wagnersanches 
19 99608.4775

Muitos motivos para comemo-
rar: a vida, os amigos, a família, 
as conquistas e o amor! A advo-
gada Sara Pinto, que é dona de 
uma contagiante energia posi-
tiva, não deixou de comemorar 
o aniversário. Sara abriu as por-
tas de sua bela residência ao la-
do marido Danilo Siqueira Tala-
rico, no condomínio Terras do 
Imperador, para recepção so-

fisticada e intimista. Apenas al-
guns convidados escolhidos a 
dedo e devidamente testados 
contra a covid-19. A aniversa-
riante causou frisson num longo 
black 3D com corpo estrutura-
do e saia fluida. A ambientação 
by Airton Sgobin com imensos 
arranjos de orquídeas brancas. 
A mesa estava impecável com 
louças, sousplats, jogos ameri-

canos, taças e copos com a as-
sinatura e assessoria personali-
zada de Audrei Ardito Barbari-
ni. O jantar foi preparo pelo per-
sonal chef Edvaldo Cohene, es-
pumante borbulhando nas taças, 
vinhos encorpados argentinos 
blend collection, whisky 18 anos 
e mais. A trilha sonora envol-
vente foi de Denis Talasso Pro-
dução Musical. Parabéns, Sara!

A aniversariante Sara Pinto com o maridão, 
Danilo Siqueira Talarico. Brinde à vida em recepção intimista Sarita Ibanez Samu

Samanta e Denis Marçura

Veridiana e Tatsuo Nonaka

Larissa e Paulo Martins

Daniel Zabani Dupuy Heloísa Giacomin

Karina e Elcio Pinhati

Fernanda Pompeo e Fabio Pellisson

Maine Taine Najar e Rodrigo de Benedicts
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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

TÔ BEGE!
Ai ai ai... O primeiro encontro pós 
flexibilização e volta do atendimento 
presencial nos restaurantes deu ruim 
para o casal badaladérrimo da região. 
Depois da agarração explícita no  
restaurante sofisticado, luluzinha e o 
bofe pegaram no sono ainda à mesa. 
Sono pesado com direito a ronco, 
babadeira e mais. Chicotada neles!

VELINHAS
Comemorando idade 
nova nessa sexta, 
Diego Cicconato 
(foto). No sábado 
é a vez de Victoria 
Menegatti, Alexandre 
Rameh, Wangri Scuro 
e Patricia Cunha 
Arouca assoprarem 
velinhas. E no domingo, 
Maria Eunice Mazoli 
e Alex Ferreira são os 
aniversariantes do dia.

SAÚDE + MOVIMENTO
O primeiro dia de setembro 
traz uma homenagem aos 
profissionais de educação físi-
ca que são atuantes em várias 
modalidades que englobam 
essa profissão. A celebração 
ocorre por coincidir com a ins-

tituição da Lei Federal nº 9696, 
em 01 de setembro de 1998, 
que regulamentou a Profissão 
de Educação Física e que evi-
denciou o trabalho de quem 
zela pela saúde do corpo. São 
profissionais que focam no en-

sino de técnicas que possam 
melhorar a qualidade de vi-
da das pessoas nas diferentes 
práticas esportivas. Na colu-
na de hoje, ação e movimento 
com educadores físicos da re-
gião em destaque.

Andreia Sarti

Letícia Fernandes

Ricardo Zulian

André Viana

Rogério Pecchio

Guilherme Sansigolo Andrello

Michel Willian GuimarãesFred Smania

SOLICITE ORÇAMENTO
19 98234-4132

alto retorno no investimento
valoriza a propriedade

sua casa sustentável
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ACIA ABRE "SEMANA DA ECONOMIA"
CAMPANHA

DA REDAÇÃO

Teve início ontem (3), a Se-
mana da Economia de Ame-
ricana. A ação é realização da 
Acia (Associação Comercial e 
Industrial de Americana), em 
parceria com o Sincomercio 
(Sindicato dos Lojistas e do 
Comércio Varejista de Ameri-
cana e Região), e visa mobili-
zar o comércio local para ofe-
recer descontos especiais aos 
consumidores. A campanha 
vai até o próximo dia 12.

Segundo o presidente da 
Acia, Wagner Armbruster, a 
Semana da Economia é opor-
tunidade para que os lojis-
tas ofereçam descontos atra-
tivos aos clientes. “É a primei-
ra grande ação que o comér-
cio realiza após o início da qua-
rentena; portanto, é momento 
de os lojistas reconquistarem 
os consumidores que ficaram 
tanto tempo sem poder ir às 
compras”, avaliou.

A divulgação da Semana da 
Economia começou a ser reali-
zada esta semana por meio de 
faixas de rua, anúncios em jor-
nal, rádios e redes sociais, sem 
qualquer custo para o associa-
do. Serão 10 dias de oportunida-
de para consumidores e empre-

sários. “Queremos repetir o su-
cesso da Semana da Economia 
do ano passado, o que foi pos-
sível graças a participação ativa 
dos nossos associados”, prevê 
José Camacho, diretor da Acia.

FASE AMARELA
O presidente Wagner Arm-
bruster lembrou que, apesar 

Presidente 
lembra que é 
primeira ação 
após início 
da quarentena

da retomada gradual da eco-
nomia, a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) conti-
nua presente, e que o maior 
fluxo de consumidores requer 
mais atenção com os cuidados.

“O retorno consciente é mui-
to importante. Prezamos pela 
economia, mas, principalmen-
te, pela saúde de todos. Lo-
jistas e clientes devem conti-
nuar tomando as medidas de 
precaução para que a região 
se mantenha na Fase Amare-
la do Plano São Paulo e, assim, 
as relações de consumo se for-
taleçam”, orientou Armbruster.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE SETEMBRO DE 2020

Materiais esportivos 
estão entre as opções 
para consumidores


