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Théo Trevisani vence rodada do Pé de Chumbo em Limeira e põe fogo na
disputa pelo título. Ele, Rogério Pompermayer (que é o novo líder), Giovanni Pamfílio
e Douglas Pitoli são os candidatos diretos ao troféu de campeão. P. 6 a 10
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> Têm surgido, nos últimos

dias, muitas notícias quanto
a anulações de jogos por
erros de arbitragem – tantos
deles, grotescos. Nesta
toada, presidentes de Grêmio
e São Paulo, ao menos, já
deixaram crer que irão
requerer as ditas anulações.

> Primeiramente, devo destacar

que os erros são evidentes,
com especial destaque às
péssimas atuações da equipe
de arbitragem em prol de
Atlético-MG, contra o São
Paulo, e em prol do próprio
São Paulo, contra o Grêmio.

> Os absurdos são tão grandes
que sequer me permito criticar
de maneira mais veemente o
dirigente do tricolor gaúcho
que disse que seu time havia
sido “assaltado” no Morumbi.

> Pois bem, agora, passo às

necessárias críticas aos cartolas
que sempre pensam em
tratar do efeito em benefício
próprio e nunca atacam a
causa que poderia beneficiar
todo o campeonato.

> Desde os primórdios

futebolísticos, a arbitragem
no Brasil é amadora. Todos os
árbitros, sem qualquer exceção,

possuem uma segunda
profissão que, em realidade, é
sua fonte de renda, não lhes
permitindo dedicação integral
ao ofício como é oferecido
aos milionários jogadores.

> Muito mais eficiente que os
“revoltados” cartolas se unam
e cobrem a profissionalização
da arbitragem do que tentem
sanar erros que prejudiquem
seus times com “lamúrias”
e “anulações” nos tribunais
competentes; afinal, a
profissionalização dos árbitros
os tornará árbitros em período
integral, possuindo tempo
de treino, estudo e melhoria,

RB ORGANIZA TORNEIO DE FUTEVÔLEI
ZARAMELO JR.

O Rio Branco vai organizar, em
novembro, seu primeiro torneio
de futevôlei, com jogos na quadra da Sede Náutica João Tamborlin. As inscrições estão abertas ao valor de R$ 100 por dupla
e podem ser feitas através do telefone (19) 3465.3034. De acordo com André Ricardo Pereira,
o Andrezão, um dos responsá-

veis pela organização, o torneio
é aberto e o número de participantes estão limitado a 16 duplas. "Será nosso primeiro evento de futevôlei na sede náutica e, com certeza, teremos muitos outros", afirmou. Os jogos serão nos dias 21 e 22 de novembro, a partir das 8 horas. Haverá premiação em dinheiro para a dupla campeã e troféus para os vices e terceiros colocados.
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ato contínuo, diminuindo
os erros e tornando os
campeonatos mais justos.

> Não é algo tão difícil de se

pensar, inclusive, desponta como
solução razoável e justa, que
beneficiaria o nível do futebol,
o equilíbrio dos campeonatos
e, especialmente, os próprios
clubes, que poderiam focar em
evoluir e melhorar o ridículo
nível de seus jogadores ao invés
de, sempre, buscar subterfúgio
nos erros que, repito, muitas
das vezes são grotescos.

> Ademais, para além dos

dirigentes dos clubes, é preciso

que Leonardo Gaciba (foto),
diretor de arbitragem da CBF,
se digne em deixar os holofotes
quando interessa e apareça
também para blindar os seus
árbitros, oferecendo um mínimo
de lisura aos campeonatos
com medidas simples, como
o pronunciamento do corpo
diretivo após as rodadas e,
especialmente, a divulgação
da íntegra das conversas
entre a equipe de arbitragem
durante as partidas junto da
súmula do próprio jogo.

> Em pleno ano de 2020 e
seguimos com os árbitros
como álibis de péssimo

> É preciso lisura para que as

competições futebolísticas
disputadas em território
nacional possam, minimamente,
trazer equilíbrio e transparência,
inclusive, em respeito ao seu
maior patrimônio: o torcedor.
Fraternal amplexo.

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

MINICAMPO

MASSACRES MARCAM
A LARGADA NO IATE
ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE OUTUBRO DE 2020
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Andrezão está
na organização

futebol e escudo de fracos
dirigentes, primeiro pelo
seu amadorismo, segundo
pela falta de integridade que
passa as conversas obscuras
entre trio, quatro árbitro
e, especialmente, VAR.

O campeonato de minicampo do Iate Clube de Americana teve largada, semana passada, com massacres nos trêsjogos realizados. No total, foram
32 gols, média de 10,6. O principal destaque ficou para a Têxtil PBS, que atropelou o IOD por
12 a 2. Em jornada inspiradíssima, Pepo Campanha marcou Pepo Campana (c) marcou
seis gols. Com quatro gols de 6 gols na goleada do PBS
Guilherme, o Zucolloes goleou o
Z Sport por 8 a 2, enquanto o De
Faria Imóveis, comandado por neste final de semana. De acor- jogos Têxtil PBS x De Faria, às
Gabriel, autor de três gols, de- do com o coordenador Antonio 15h15, e IOD x Vistoria, às 16h30.
tonou o Vistoria São Paulo por 7 Pereira Lopes (Nico), para ama- No domingo (25), haverá Orion
a 1. A segunda rodada acontece nhã (24) estão programados os Cores x Zucollors, às 9 horas.
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DADO SALAU CONFIRMA
PRESENÇA NO BRASILEIRO

COM VITÓRIA,
PEDRINHO
SALTA PARA
5º LUGAR
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Pedrinho Aguiar teve desempenho positivo na penúltima etapa da temporada 2020 da Porsche Carrera Cup Brasil, semana
passada, na pista de 3,835 km
de extensão do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em
Goiânia (GO). O piloto de Americana venceu uma das corridas
da rodada tripla da Sprint e com
isso subiu algumas posições na
classificação geral da principal
categoria do campeonato - cada corrida teve duração de 25
minutos mais uma volta.
Na sexta-feira (16), na prova que abriu a programação
na capital de Goiás, Pedrinho
ficou em oitavo lugar. No sábado (17), o americanense foi novamente o oitavo na segunda
corrida, mas deu show na terceira, largando na pole position

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

e vencendo de ponta a ponta.
“Foi muito bom, não sabia que
ia largar da pole até a formação do grid. Consegui uma boa
corrida, com bom ritmo e abrindo volta a volta. Trabalho sempre gera resultado, feliz com esse resultado”, disse Pedrinho ao
site oficial da Porsche Carrera.
O piloto de Americana, com
os resultados em Goiânia, chegou aos 115 pontos e saltou paPedrinho Aguiar comemora vitória em Goiânia
ra a quinta colocação da classe
Carrera Cup, atrás apenas de MiA ideia do piloto #20 é, ao mana acontece mais uma etapa
guel Paludo (178), Werner Neu- menos, manter-se no Top 5 da Endurance da Porsche Carregebauer (136), Lico Kaesemodel competição, que tem a eta- ra Cup Brasil. A prova, com três
(133) e Pedro Boesel (121).
pa de encerramento marcada horas de duração, será amanhã
para o Autódromo José Carlos (24). O americanense faz doPacce, em Interlagos, em São bradinha com Guilherme Sallas.
Americanense
Paulo, em novembro.

largou na pole
e liderou até
o fim na prova
em Goiânia

KART

ENDURANCE

Pedrinho Aguiar não retornou
a Americana após a penúltima rodada Sprint. Ele permaneceu em Goiânia, pois esta se-

O piloto Luiz Eduardo Vota Salau, o Dado, 38 anos, confirmou
oficialmente esta semana que
disputará o Campeonato Brasileiro de Kart, programado para
a primeira quinzena de dezembro, no Speed Park, em Birigui.
O representante de Americana
correrá nas categorias Senior A
e F4 Senior. Neste final de se-

mana (24 e 25), como preparação para o Brasileiro, Dado participa de uma etapa do Campeonato Gaúcho, que acontece no traçado do Velopark,
em Nova Santa Rita, que fica a
apreoximadamente 30 km de
Porto Alegre (RS). Dado também utilizará torneios na região
de Americana como preparatórios. No dia 21 de novembro, o
piloto estará no Open do Brasileiro, também em Birigui.
BRUNO GORSKI | DIVULGAÇÃO

Dado estará em duas categorias no Speed Park
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Tenha Em Suas Mãos E Verá Que O Céu
Não É O Limite Para Seu Esporte Preferido.
rocket_raquetinha

A Nova Geração Em Raquetinha!
RAQUETINHA

TORNEIO NA WINNER
É BENEFICENTE À ONG
ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE OUTUBRO DE 2020
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A ONG Animais Têm Voz, sediada em Santa Bárbara d´Oeste e
que atua há nove anos, foi beneficiada com a renda líquida de torneio de raquetinha
realizado no complexo de saibro da Winner Academia, semana passada, entre quinta-feira (15) e domingo (18).
De acordo com Lúcia Martins
Paschinelli, presidente da organização, o valor revertido será utilizado em vacinação, remédios,
internação, castração e veteriDisputa entre mulheres foi intensa durante o torneio beneficente
nário. "Trabalhamos no resgate
de animais em condições de rua
e maus tratos", explicou. Nas re- Academia manifestou satisfação ram Francieli Amaral e Camila BEACH TENNIS
des sociais, a diretoria da Winner por sediar a competição benefi- Siqueira, na Latidos A Feminina; Neste domingo (25), a partir
cente. "Que prazer e privilégio Maria Eduarda (Duda) e Mirel- das 8 horas, a Winner realiceder nosso espaço para esse la Barbosa, na Miados B Femini- za o 1º Mulheres na Areia, tor64 jogadores
projeto encantador", foi o texto na; Maciel Benits e Maciel Ruy, na neio de beach tennis em prol
participaram
da postagem no Instagram.
Latidos A Masculina; Enio Mousi- da campanha Outubro RoO
2º
Torneio
Amigos
da
Aninho
e Danilo Domingues, na Mia- sa e do projeto Olhar Solidádo torneio,
mais Têm Voz teve a participa- dos B Masculina; Letícia Tambola- rio. A academia fica na Aveentre 5ª feira
ção de 64 jogadores, entre ho- to e Luiz Felipe Rodrigues, na La- nida Comendador Emílio Romens e mulheres, em seis cate- tidos A Mista; e Maurício Jardim e mi, 22, no distrito industrial
e domingo
gorias. As duplas campeãs fo- Giuliana Giusti, na Miados B Mista. de Santa Bárbara.

COPA ESPALHADA
CONHECE CAMPEÕES
ZARAMELO JR.

Realizada entre 16 de setembro e 13 de outubro, a Copa Espalhada de Raquetinha conheceu os campeões de sua primeira edição. A disputa envolveu 168 jogadores e teve rodadas semanais nas quadras de
saibro da ATC (Americana Tennis Center) e Winner Academia.
As duplas campeãs foram
José Bignotto e Luiz Felipe Rodrigues (Masculino B), Fernando Pinheiro e Rodney Silva
(Masculino C), Fernando Navarro e Gustavo Dumit (Masculino
D), Flávio Paganoti e Samuel

DIVULGAÇÃO

Francielli, Felipe, Fábio e Débora: finalistas da Mista B
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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
FOTO: FREEPIK

Prato (Iniciante), Marcela Bianchin e Tássia Santos (Feminino
B), Maria Martins e Priscilla Andrade (Feminino C), Flávia Wiezel e Monise Tambolato (Feminino D), Débora Costa e Fábio
Torina (Mista B), Guilherme Bachin e Victória Zabeo (Mista C)
e Giovanni Gonçalves e Maria
Martins (Mista D).
Organizada pelo gestor de
plataforma esportiva Joel Olla Junior, a segunda edição da
Copa Espalhada já está em andamento, desta vez com duplo eliminatório e classificatório para o Winner Open, que
acontece no final de novembro.
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ANDRÉ JR. CONQUISTA PÓDIO
ZARAMELO JR.

Fábio e Denise estão na peregrinação

BIKE

GRUPO PERCORRE
A ROTA DA LUZ

Mesmo com problemas de motor na Mercedes AMG GT4 #21, André Moraes Jr. conquistou lugar no pódio na terceira etapa do
Endurance Brasil, realizada dia 10 de outubro, no Autódromo Velopark, em Nova
Santa Rita, a 32 km de Porto Alegre (RS).
Numa prova de quatro horas de duração na pista de 2,153 km , o piloto de
Americana conquistou o quarto lugar na
classe GT4, em parceria com Ricardo Rodrigues e Cássio Homem de Mello. Eles
fazem parte da equipe Autlog Racing
Team e chegaram a liderar praticamente
dois stints, mas a questão de rendimento

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

do motor limitou o avanço durante a corrida. A rodada no Velopark reuniu 30 carros. No geral, André Jr., Ricardo e Cássio
ficaram na 10ª colocação. “P4 na corrida
de hoje foi o máximo que conseguimos
com uma pequena falha no motor. Corrida muito divertida!”, escreveu o americanense em sua página no Instagram.
No geral da etapa, os campeões foram Henrique Assunção, Anderson Toso
e Fernando Fortes, que são da classe P1.
Na GT4, a vitória ficou com a dupla Leonardo Sanches e Átila Abreu.
A próxima rodada do Endurance Brasil
está marcada para o dia 31 de outubro, no Carro de André Jr. teve problemas no Velopark
autódromo internacional de Goiânia (GO).

ZARAMELO JR.

Grupo formado por seis ciclistas, cinco deles de
Americana, conclui nesta sexta-feira (23) mais de
200 km da Rota da Luz, que é uma rota de peregrinação entre Mogi das Cruzes e Aparecida do
Norte. O pedal teve início na quarta-feira (21) e
a chegada no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, hoje, está prevista em torno do
meio-dia. O casal Denise Calente e Fábio Guidolin, diretores do Bike Hotel Sports, e os empresários Artur Mendes (RKM Transportes), Giovanni
Pamfílio (Bar Beppo) e José Luiz Meneghel (Pé)
são os americanenses que participam da peregrinação. O grupo ainda conta com o padre Anderson Pitz, da paróquia de São João Batista de Joinville (SC). Além de Mogi das Cruzes e Aparecida
do Norte, a Rota da Luz passa pelas cidades de
Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção
da Serra, Taubaté, Pindamonhangaba e Roseira.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

BICICROSS

SAMUEL GANHA PROVA EM ARAXÁ
ZARAMELO JR.

Piloto do ABC (Americana Bicicross Clube), Samuel Pereira
ganhou uma prova extra-oficial
realizada em Araxá (MG), no

Samuel garantiu o topo do pódio

dia 11 de outubro. Ele compe- em Minas Gerais e assegurou
tiu na categoria Elite e superou o segundo lugar na categoria
todos os adversários. Recém- 9/10. Nos dias 1 e 2 de novem-chegada à equipe de America- bro, pilotos do ABC participana, Monara Lúcia Alencar Mo- rão de prova em Caraguatatureira também esteve na prova ba, no litoral norte de São Paulo.
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THÉO VENCE E PÕE FOGO NA BRIGA
PELO TÍTULO DO PÉ DE CHUMBO
ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE OUTUBRO DE 2020

Théo, à frente de
Giovanni e Carrion, foi o
campeão em Limeira

ZARAMELO JR.

Théo Pioli Trevisani foi o vencedor da quinta etapa da Copa Sópneus Goodyear de Kart
Pé de Chumbo, que aconteceu
na manhã de sábado (17), em
Limeira. O resultado mexeu na
classificação e esquentou ainda mais a disputa pelo título
da temporada 2020, que será definido em novembro, com
a realização de duas rodadas
numa mesma semana.
A liderança agora é de Rogério Pompermayer, que chegou aos 341 pontos e superou
Giovanni Pamfílio, que caiu para a segunda colocação com
332. Atual campeão, Théo subiu para o terceiro lugar com
331 pontos, enquanto Douglas
Pitoli caiu para o quarto com
329. O Top 5 ainda conta com
Marcelo Marusso, que soma
297 pontos e saltou da sétima
para a quinta posição.
Após a rodada tripla em Limeira, cada piloto teve que descartar a pontuação de duas corridas do ano. As etapas finais estão marcadas para os dias 10 e
14 de novembro, em Paulínia.

CLASSIFICAÇÃO
5ª ETAPA
PILOTOS

CORRIDAS
- 53s644, com média de 77,175
As duas primeiras corridas km/h, na quinta passagem -,
da etapa de Limeira do Pé de o que lhe garantiu o ponto de
Chumbo foram bem parecidas, bonificação na rodada. Na secom vitória de ponta a pon- gunda prova, o pole foi Marceta de quem largou na pole position. Na bateria que abriu a
Pompermayer
programação, Rafael Contatto saiu na frente e ali perma- assumiu a
neceu durante as 15 voltas, fe- liderança da
chando em 15m04s677. Na cola, apenas 0s381 atrás, che- temporada do
gou Théo Trevisani, que cra- Pé de Chumbo
vou a volta mais rápida do dia

O SEU DEPARTAMENTO DE
COMÉRCIO EXTERIOR
• DESEMBARAÇO ADUANEIRO
• TRANSPORTE INTERNACIONAL
• SEGURO INTERNACIONAL DE CARGA
• ASSESSORIA JURÍDICA ADUANEIRA
• OPERAÇÕES ESPECIAIS: MÁQUINAS USADAS,
EX-TARIFÁRIO, DRAWBACK, ETC

ATENDEMOS OS
FILIAL - AMERICANA
PRINCIPAIS PORTOS
(19) 3467-2201
E AEROPORTOS
MATRIZ - SÃO PAULO
DO BRASIL

lo Marusso, que, mesmo sob
forte pressão, na primeira metade de Patrik Neves e no final de Rogério Pompermayer, completou as 15 voltas em
15m11s739. No vácuo, pela ordem, chegaram Pompermayer
(a 0s178), Pitoli (a 0s286), Théo
(a 0s423) e Rafael (a 0s584).
A corrida que fechou a rodada foi mais movimentada entre
os ponteiros. Giovanni Pamfílio saiu na frente e conseguiu
segurar a posição até a quin-

ta volta, quando foi superado
por Théo, que largou na terceira fila e recebeu recebeu a
bandeira quadriculada da vitória com o tempo de 15m36s397
para 15 voltas. Giovanni terminou em segundo, 3s162 atrás
do ganhador. Na somatória das
três baterias, Théo Trevisani
foi o campeão com 87 pontos,
seguido por Rafael Contatto
(85), Rogério Pompermayer
(84), Douglas Pitoli (81) e Carlinhos Carrion (80).

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º

Théo Trevisani
Rafael Contatto
Rogério Pompermayer
Douglas Pitoli
Carlinhos Carrion
Giovanni Pamfílio
Marcelo Marusso
Patrik Neves
Cândido Neto
William Saura
Pedro Marusso
André Gonçalves
Paulo Rosa
Oswaldinho Nogueira
Mayckon Mota
Fernando S. André
Ivan Dantas
Marcelo Contatto
Carlos Barbosa
Alberth Janjon
Fernando Rodovalho
Ederson Rodrigues
Rafael Barberatto
Fábio Santarosa
Rodrigo Pestana
Givago Nunes
Alexandre Bassora
Bruno Gonçalves

PONTOS

87
85
84
81
80
78
77
73
67
60
59
49
48
46
45
42
42
40
40
40
39
33
27
26
25
12
6
4

ESPORTE

PEDRO GARANTE A PONTA DA LIGHT
A etapa de Limeira da Copa to correm juntas, porém, têm
Sópneus Goodyear de Kart Pé classificações distintas.
de Chumbo teve Pedro MarusSomadas as três baterias,
so como vencedor da Light. Pedro totalizou 59 pontos na
Ele foi o melhor da catego- rodada - poderia ter chegado
ria nas três corridas, chegan- a 60 não fosse a penalização
do em 14º na primeira e em 11º por não estar com o peso mína segunda e na terceira - as nimo exigido por regulamenduas categorias do campeona- to para o conjunto piloto-kart.

O segundo colocado em Limeira foi Paulo Rosa, com 48
pontos - segue líder no geral
da categoria. Oswaldinho Nogueira, com 46 pontos, ficou
na terceira posição, enquanto
Mayckon Mota, com 45, foi o
quarto colocado e Ivan Dantas,
com 42, o quinto. (ZARAMELO JR.)
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PÓDIOS EM LIMEIRA
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PRÓ
Théo, à frente de Giovanni e Carrion, foi o campeão em Limeira

DOUGLAS PITOLI, RAFAEL CONTATTO, THÉO TREVISANI,
ROGÉRIO POMPERMAYER E CARLINHOS CARRION

LUCHINI MOVÉIS FATURA EM LIMEIRA
WADO PELLIZONI | TEAM PD'CHUMBO | 17 DE OUTUBRO DE 2020

No Campeonato por Equipes
da Copa Sópneus Goodyear
de Kart Pé de Chumbo, a vitória em Limeira foi da Luchini Móveis Planejados. Formado por Carlinhos Carrion, Patrik Neves e Fábio Santarosa, o
time totalizou 179 pontos e assegurou o topo do pódio.
Em segundo lugar, com 168
pontos, ficou o Jura Som, que
conta com Théo Trevisani, Fernando Rodovalho e Ivan Dantas. E na terceira posição, com
167 pontos, apareceu a NewPatrik, Carrion e Fábio levaram Luchini à vitória
coates/Ecomaster, formada
por Douglas Pitoli, Oswaldinho seguida pela Astor Brindes/ Frutas, com 631; Jundiá/HB,
Nogueira e Carlos Barbosa.
Eraldo Tintas, que tem 731, e com 537; Garage 48/Posto
A classificação geral do Jura Som, com 711.
Palmas de Ouro, com 511; Mecampeonato mostra a NewNa sequência estão Luchi- don Seguros/JB Soluções em
coates/Ecomaster na lideran- ni, com 699 pontos; Twisy Via- Tecnologia, com 457; e Meta/
ça com total de 783 pontos, gens, com 653; Tatu Shopping Comfer, com 414. (ZARAMELO JR.)

LIGHT
MAYCKON MOTA, PAULO ROSA, PEDRO MARUSSO,
OSWALDINHO NOGUEIRA E IVAN DANTAS

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br
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CANDIDATOS AO TÍTULO DO PÉ DE CHUM
ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE OUTUBRO DE 2020

Rogério Pompermayer
saltou para a liderança do
PDC e busca segundo título

ZARAMELO JR.

Rogério Pompermayer, Giovanni Pamfílio, Théo Trevisani e Douglas Pitoli são os quatro candidatos ao título da temporada 2020 da Copa Sópneus
Goodyear de Kart Pé de Chumbo. A diferença de pontos entre
eles é pequena e, com mais seis
corridas pela frente, o cenário
pode se alterar ao final de cada

to em jogo e tudo pode acontecer. Estou focado e acredito
que dá para chegar, afinal, há
10 anos no Pé de Chumbo acho
que chegou minha hora de levar
o caneco. Estou otimista e vou
treinar bastante. A briga vai ser
boa, até a última volta."
THÉO TREVISANI

Diferença
do líder para
4º colocado
é de apenas
12 pontos
uma. Por isso, eles veem a disputa aberta e com possível definição apenas nas últimas voltas.
Após os resultados na etapa de Limeira, semana passada,
e o descarte da pontuação de
duas baterias, conforme regulamento, houve mudança de posição no pelotão de frente. Rogério,
que era segundo, pulou para a liderança; Giovanni, que era líder,
caiu para segundo; Théo, que
era quarto, virou terceiro; e Pitoli,
que era terceiro, agora é o quarto.

"O campeonato, apesar de ter
uma razoável e merecida vantagem do Rogério, ainda não está definido. Acredito que para os
quatro primeiros a regularidade
e cautela para não se envolver
em acidentes sejam cruciais."

CLASSIFICAÇÃO

DOUGLAS PITOLI

PRÓ
PILOTOS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º

Rogério Pompermayer
Giovanni Pamfílio
Théo Trevisani
Douglas Pitoli
Marcelo Marusso
Carlinhos Carrion
Candido Neto
Rafael Contatto
Fernando S.André
Alberth Janjon
William Saura
Patrik Neves
André Gonçalves
Marcelo Contatto

PONTOS

341
332
331
329
297
293
270
268
260
245
245
202
190
124

Dos quatro, Rogério e Théo
já foram campeões do Pé de
Chumbo, respectivamente nas
temporadas de 2015 e 2019, enquanto Giovanni e Pitoli, que
sempre aparecem no Top 5,
buscam a conquista inédita.
Os mais próximos do quarteto são Marcelo Marusso e Carlinhos Carrion, mas somente com
combinação pouco provável de
resultados eles teriam alguma
possibilidade matemática de
entrar na briga pelo título.

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana
3461-6182 • 3461-8652
advocacia@castilhoeandreetta.com.br

Confira a expectativa de ca- ser duro, bem acirrado. Tenho "A coisa agora vai pegar. Tenho
da um dos ponteiros para a reta que focar, treinar e também ter sido meio comedido para ponfinal do campeonato!
a sorte como aliada."
tuar o melhor possível em cada bateria. Com rodadas triplas,
ROGÉRIO POMPERMAYER
GIOVANNI PAMFÍLIO
é fundamental pontuar. Ago"Até que enfim estou no to- "Estamos brigando corrida a cor- ra, na reta final, vou ter que usar
po, mas não está nada fácil, es- rida. Nas duas últimas etapas, ti- mais a agressividade, mas com
tá bem complicado. A diferen- ve o azar da quebra de motor. boa dose de moderação, pois
ça (de pontos) não dá para ad- Não fui feliz. Acredito que nós estou atrás deles. Vejo o Roministrar, pois são mais seis quatro temos chances, não tem gério com pequena vantagem,
baterias. Muitos pontos ainda nenhum que não tenha condi- pois vem andando bem, treiem disputa. Os três são pilo- ção de levar o título. Para ser nado bastante e dado sorte no
tos muito competitivos e a bri- campeão também precisa con- sorteio dos motores, mas os
ga vai até a última corrida. Vai tar com a sorte. Tem muito pon- quatro têm condições."

AMERICANA, 23 DE OUTUBRO DE 2020

MBO VEEM DISPUTA ABERTA
NA LIGHT, 3 PILOTOS ESTÃO NO PÁREO
ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE OUTUBRO DE 2020

CLASSIFICAÇÃO
LIGHT
PILOTOS

Paulo Rosa está com boa vantagem na ponta da Light
mérito, pois treina bastante, mas do é possível. No kartismo, tudo
existe esperança e, sem dúvida, pode acontecer, como enroscar
Divisão de acesso da Copa Sóp- vou atrás dela."
com alguém, perder uma bateria... Vou fazer o meu melhor, dar
neus Goodyear de Kart Pé de
Chumbo, a Light tem três pilo- IVAN DANTAS
o máximo, para poder chegar
tos no páreo pelo título deste "O Paulo merece estar onde es- em condições de disputar esse
ano. O líder é Paulo Rosa, que tá, mas já fiz mais de 19 pontos título. É bastante factível, tanto
vem mantendo boa regularida- de diferença para ele na etapa eu quanto o Carlão, a gente conde e abriu 18 pontos de vanta- em Aldeia (da Serra), então, tu- seguir tirar essa diferença."
gem para Carlos Barbosa, segundo colocado, e 19 para Ivan
Dantas, terceiro.
Como o campeonato tem
mais duas rodadas triplas, ambas na segunda semana de novembro, em Paulínia, nada está
definido nesta disputa, a exemplo do que acontece na Pró, categoria de elite do Pé de Chumbo. Em quarto lugar, 29 pontos
atrás de Paulo Rosa, Maickon
Mota tem probabilidades matemáticas de entrar nesta briga,
mas são remotas.
Confira a expectativa de cada um dos ponteiros para a reta
final do campeonato!

ZARAMELO JR.

PAULO ROSA

"Esse ano tenho me dedicado
bastante, treinado pra caramba,
também estou contando com a
sorte. As últimas corridas serão
em Paulínia, que é a minha casa, onde treino muito. Minha tática está sendo administrar para chegar à frente do Ivan e do
Carlão. E vem dando certo, mas
não posso bobear. Quero ser
campeão de qualquer jeito."
CARLOS BARBOSA

"Vou tentar dar uma treinada,
pois agora são as etapas finais,
decisivas. Paulínia é um circuito
que gosto. Acredito que era para estar mais próximo do Paulo não tivesse me envolvido em
dois acidentes em Limeira, mas
estou preparado para fazer frente. Claro que o Paulo tem todo

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Paulo Rosa
Carlos Barbosa
Ivan Dantas
Mayckon Mota
Oswaldinho Nogueira
Ederson Rodrigues
Fábio Santarosa
Fernando Rodovalho
Pedro Marusso
Rodrigo Pestana
Alexandre Bassora
Givago Nunes
Bruno Rodrigues
Rafael Barberatto
Wilisson Ribeiro

PONTOS

223
205
204
194
186
186
155
119
113
108
79
58
33
24
14

ESPORTE
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BARBERATTO ESTREIA
NO PÉ DE CHUMBO

APÓS 2 ANOS, MARUSSO
GANHA UMA CORRIDA

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

O médico ortopedista Ra- pa de Limeira, semana pasfael Figueiredo Barberatto, sada, e fez 24 pontos nas
de Campinas, é o novo in- três corridas. Barberatto vai
tegrante do grupo de pilo- aproveitar as rodadas deste
tos do Pé de Chumbo. Apa- ano para se adaptar ao equidrinhado por Fernando San- pamento visando a temto André, ele estreou na eta- porada 2021. (ZARAMELO JR.)
ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE OUTUBRO DE 2020

ZARAMELO JR.

Criador e presidente do Pé
de Chumbo, Marcelo Marusso voltou a vencer uma corrida após dois anos. Na rodada de Limeira da Copa Sópneus Goodyear, sábado (17),
ele ganhou a segunda bateria, largando na pole-position
e mantendo-se à frente durante asa 15 voltas.
"A pressão do Rogério
(Pompermayer) foi assusta- Marusso resistiu à pressão e conquistou vitória na segunda corrida
dora. Ele tentou me passar de
todas as maneiras. Quando
vi que faltavam duas voltas, uma alegria e tanto", comen- da vitória, Marusso deu um está com 297 pontos e espensei comigo que não podia tou Marusso, campeão do salto na classificação geral pera manter a posição nas
deixar a vitória escapar e pe- PD'Chumbo em 2011. Além e entrou no Top 5 do cam- etapas que faltam para o
di a Deus para me ajudar. Foi de voltar a sentir o gosto peonato. Agora, o piloto #25 final da temporada.

Barberatto participou pela primeira vez do PDC

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

CONTATTO RETORNA À PISTA

Contatto andou em ritmo
bom na rodada em Limeira

Ausente na etapa de setem- minou em 10º lugar, mas o rebro, em Paulínia, Marcelo Con- sultado poderia ter sido metatto retornou à pista do Pé de lhor - numa dividida de curva
Chumbo na rodada tripla em com Patrik Neves, os karts se
Limeira, sábado (17). Ele te- tocaram e o piloto #18 perdeu
ve bom desempenho no qua- algumas posições.
lifying e cravou o oitavo meNa segunda bateria, Conlhor tempo entre os 28 pilotos. tatto ficou apenas três voltas
Na primeira corrida do dia, ter- na pista e teve que abandonar

plano de saúde
está aqui!!

após seu kart ser atingido por
Fernando Santo André.
E na última prova, largando do final do grid, Marcelo
Contatto fez corrida de recuperação, ganhou várias posições e fechou na 13ª colocação.
No geral da etapa, totalizou 40
pontos. (ZARAMELO JR.)

Contrate
19 3604.8010
contato@grupoclarian.com.br

Rua Achiles Zanaga, 26
Vila Medon, Americana - SP

GERAL
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TÊNIS

PRESIDENTE

PEDRO ÁLVARO BUSCA
REELEIÇÃO NO BOSQUE
ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE OUTUBRO DE 2020

ZARAMELO JR.

Pedro Álvaro planeja novos
projetos na presidência

O Clube do Bosque realiza
neste domingo (25), das 9 às
14 horas, assembleia de sócios
para eleição do conselho deliberativo. Posteriormente, em
data ainda a ser marcada, os
conselheiros se reunem para
definir o presidente da diretoria para o biênio 2021/2022.
Atual presidente, o empresário e engenheiro civil Pedro
Alvaro Aguiar Neves, 57 anos,
confirmou ao O JOGO que
buscará a reeleição. "Num primeiro momento, eu estava em
dúvida, pois ser presidente de
um clube como o Bosque exige dedicação e tempo, o que
acarreta certo sacrifício com
a família, mas equacionei essa questão e serei novamen-

LUCCA BENETTON É
VICE-CAMPEÃO EM LEME
ZARAMELO JR.

O tenista americanense Lucca Benetton sagrou-se vice-campeão da categoria 14MP
no Torneio Aberto Infanto Juvenil do Clube de Campo Empyreo, válido como etapa do
Campeonato Paulista. A com-

petição aconteceu em Leme,
semana passada.
Lucca fez três jogos, com
vitórias nas quartas (6/0 e
6/2) e nas semis (duplo 6/2).
Na final, o jogador de Americana caiu diante de João Paganotti (0/6 e 4/6) e ficou com
o vice-campeonato.
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

te candidato", disse. Pedro Alvaro afirmou que alguns fatores o motivam a seguir na
presidência do Clube do Bosque. "Precisamos concluir alguns projetos, colocar outros
em prática e preparar a sucessão para daqui dois anos", citou. "Temos um plano diretor
já elaborado e vamos definir
as prioridades", acrescentou.
Ele já confirmou três nomes
para a diretoria, em caso de
novo mandato: Marcos Leão
(financeiro), Walmir Rigue (esportes) e Edson melosi (social).
As diretorias administrativa e
patrimonial estão em estudos.

3 nomes estão
confirmados
na diretoria
para biênio
2021/2022

Lucca com troféu conquistado no Aberto

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...
sÓ FALTA VOCÊ!
Pensou em
viagem,
conte com
a gente!

3408-5792
99147-0465
Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

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.
Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)
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/Wagnersanches
@Wagnersanches
19 99608.4775

Nova Camisa O Rio Branco
apresentou o uniforme que irá
usar no Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-23,
a Bezinha. O evento realizado para patrocinadores, diretoria e imprensa trouxe a primeira linha de uniformes com
a marca própria criada pelo clube, Tigre 1913, numa referência
ao ano de sua fundação. A recepção aconteceu na Di Madre
Pizzaria com rodízio de pizza e

vinhos encorpados. Os jogadores Crepaldi e Thiaguinho e o
goleiro Felipe Ramos apresentaram a camisa. O uniforme número 1 é listrado preto e branco,
com calção e meião pretos. Já
o segundo uniforme é todo na
cor branca. Os goleiros do Tigre
vestirão camisa azul. A estreia
do novo uniforme foi quarta- Gilson Bonaldo, presidente
-feira (21), no empate sem gols do Rio Branco com o
contra o Independente de Li- Tigre, o mascote do clube
meira, no Estádio Décio Vitta.

Os jogadores Felipe, Crepaldi e Thiaguinho apresentando os novos uniformes do Tigre

O cantor Rodrigo José

Mixelli e Rodrigo
Oliveira, leia-se Etanin

Rogério Panhoca

Keila Oi com o marido,
Sandro Hiroshi

Rosângela e Miro Santos

O gerente Tiago Bernardi
com a mulher Vanessa e as
filhas Lorrye e Franthesca

No marketing, Thiago Barreto

O arquiteto Aquiles Kílaris

O jornalista Alex Ferreira

Vinicius Carreon, Rodrigo Ferraz,
Fábio Santos e Evandro Guimarães

SOCIAL

AMERICANA, 23 DE OUTUBRO DE 2020

13

FAÇA UMA CRIANÇA SORRIR!
A ação solidária 'Faça uma Criança Sorrir' realizada pela UP! TV
Americana e a Papelaria Tamoio superou as expectativas e
fez a diferença na vida das crianças, nesse mês tão especial. A
campanha realizada em parceria com as lojas da cidade - Fyne,
Lojas Zanini, Acefer Tintas, Lo-

jas Triângulo e Samuel Veículos,
além da APC (Associação Paulista de Condomínios) - arrecadou brinquedos novos e usados
em boas condições. Com a ajuda
dos solidários de bom coração
foram arrecadados centenas de
brinquedos entregues nas entidades assistenciais de America-

na, Nova Odessa e Santa Bárbara d'Oeste. Em Americana, as
entidades contempladas foram
Coasseje, Projeto Ester e AAMA; em Santa Bárbara d'Oeste, a Casa da Criança; e em Nova Odessa, os Amigos do Casulo.
Um Dia da Criança mais alegre,
colorido e repleto de presentes.

As organizadoras Débora Brenna, leia-se Papelaria Tamoio,
e Simea Gomes Pereira, diretora da UP! TV Americana

VELINHAS
Comemorando idade
nova nessa sexta: Elen
Martins, Audrei Ardito
Barbarini, Luciana
Zanini e Rosemary
S. Cia. No sábado,
Luciane Salim, Silvania
Nicoletti (foto), Eliane
Cristina Fortes Paulo e
Vanessa Lara Casella
são aniversariantes do
dia. No domingo quem
assopra velinhas são
Gustavo Chaves, Juliana
Iglesias, Edson Wagner
Martin e Mariana Iemini
Carvalhido. Felicidades!

Samuel Gomes Pereira, leia-se Samuel Veículos

Tereza Pompermayer,
presidente da Coasseje

CURUZES!
Ai ai ai... E a lulu mega conhecida, dessas badaladérrimas, que ao
tirar a máscara na cafeteria luxo, provocou um susto coletivo?!
Era tanto botox e preenchimento nos lábios, que a fuefa
mais parecia um personagem bizarro dos anos 80. A 'bunita'
conseguiu superar Donatella Versace. Que meda! Acorda, Marilú!

Alfredo Rosa Viana,
CEO do Grupo Fyne

Sueli Gianezzi, presidente
do Projeto Ester

Carmen Berto Bernardo,
presidente da AAMA

Mário Zanini,
das Lojas Zanini

O pequeno Natan da Silva
Dezedério emocionou a todos

ESPORTE
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Torce contra quem?
“Curintia”. Sempre!!!

MARCIO LUÍS GONÇALVES BORGES
Nascimento
15 de abril de 1977, em
Américo de Campos/SP (não
vale perguntar onde fica).

ARQUIVO PESSOAL

Profissão
Empresário.
Como você é conhecido
entre amigos e familiares?
Marcião...

Imagem inesquecível
Pênalti do Roberto Baggio
para fora em 1994

E quem não é?
Ai são vários!!! Renato
Massarelli: sai andar de
bike e não aguenta 5 km.
Erica de Melo: comprou
bike pra enfeitar a
garagem! Lia Cavicchiolli:
só me chama pra roteiros
gastronômicos. E a
lista vai embora...

Modelo de beleza?
Acho que o Valter (ex-Ituano)
é mais parecido comigo
no formato do corpo!

Faz alguma
atividade física?
Bike, nas trilhas que
iniciam da Cillos.

Ídolo
Senna, exemplo de
dedicação e patriotismo

Entre seus amigos,
quem é fera no esporte?
Nivaldo Gagliardo.
Ninguém toma tanta
“caneta” sem reclamar... é o
puro espírito do esporte!

Time do coração
São Paulo. Passei a torcer
depois de assistir em 1986
a final do Brasileiro contra
o Guarani. Jogo épico!

AMERICANA, 23 DE OUTUBRO DE 2020

Esporte favorito.
Futebol, a emoção do
drible, da caneta, da
bola na trave...e do
gol... nenhum outro
tem tanta emoção!

Para qual esporte
não leva jeito?
Skate. Nunca consegui
parar em cima daquilo!

Mala
Vampeta... dispensa adjetivos!

Quem vai se dar bem
no esporte em 2020?
Os e-gamers, pois jogam de casa.

Bola cheia
Cristiano Ronaldo, o cara foi
meio time do Real Madrid
e da seleção de Portugal. É
fera dentro e fora de campo!

E quem vai pagar mico?
Corinthians... se Deus
quiser, o Corinthians!

Bola murcha no esporte
A seleção de 2014...
que vergonha!

Programa de tv
Resenha da ESPN.

Com qual esportista
faria selfie?
Pelé... E não precisa explicar
mais nada, em qualquer idioma!

Jornalista
Jose Silvério.
Gente boa
Kaká. Sempre achei um
baita de um profissional.

Com qual não faria?
Goleiro Bruno... e nem
precisa de explicar
mais nada também!

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE SETEMBRO DE 2020
DIVULGAÇÃO

CAUÃ VENCE RODADA DA SANREMO
AMIGOS ATC ENTRA NA RETA FINAL

Cauã Mendes foi o vencedor da categoria Pró na oitava etapa da Copa Sanremo, que aconteceu no dia
3 de outubro, no Kartódromo San Marino, em Paulínia. Em segundo lugar ficou Rafael Veiga, com Dado
Salau em terceiro. O pódio ainda teve Léo Lino, na quarta colocação, e Nicolas Monteiro, na quinta. Na
categoria Light, a vitória foi de Rodrigo Monzillo, com Evilásio Rodrigues em segundo, Gio Rosalem em
terceiro, Fábio Bussamara em quarto e João Gabriel em quinto. Na classificação geral, Rafael Pastorelo
ocupa a liderança da Pró com 277 pontos, 12 a mais que Kaio Dias, que é o segundo colocado. Cauã Mendes,
com 238, é o terceiro. Na Light, Fábio Bussamara (287 pontos), Rodrigo Monzillo (282) e Ricardo Lazinho
(280) são os ponteiros. De acordo com Ivan Milani, responsável pela organização da Copa Sanremo,
a próxime atapa está marcada para o dia 7 de novembro, novamente em Paulínia. (ZARAMELO JR.)

Das 15 rodadas do 20º Torneio Amigos ATC de Raquetinha, restam apenas cinco
a serem realizadas. A disputa, agora, entra na reta final para definir os campeões
da temporada. Na quarta-feira (28), nas quadras da academia Americana Tennis
Center, acontecem quatro jogos pela 11ª rodada: Fred/Zebu x Betão/César, Bilibio/
Demarchi x Rogério/Sayão (foto), Rafa/Pivete x Pirão/Marusso e Hugo/Franco
x Robão/Fábio. No Ranking A, Betão Soultelo lidera com 24 pontos, enquanto
Henrique Demarchi é o segundo colocado com 18. No Ranking B, o líder é Hugo
Santiago com 22 pontos, seguido por Marcelo Marusso, que tem 17. (ZARAMELO JR.)








FISIOTERAPIA DESPORTIVA ESPECIALIZADA

DELIVERY
Almoço todos os dias
Jantar às sextas e sábados

DR. RAFAEL DE BARROS

#PEDENOVALMARTI

Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo
FOTO: FREEPIK

Av. Campos Salles, 415 • Americana • 3461-3231

3645-1618
3407-7474
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MELHOR IDADE

RAFAEL PROPÕE A CRIAÇÃO DE CLUBE
DIVULGAÇÃO
ZARAMELO JR. | O JOGO | 5 DE OUTUBRO DE 2020

OMAR LIBERA
FESTAS INFANTIS

Criação de espaço para fisioterapia está nos planos da coligação encabeçada por Rafael Macris
DA REDAÇÃO

Candidato a prefeito da coligação Americana Grande de Novo,
Rafael Macris se comprometeu a
implantar o Clube da Melhor Idade e Centro de Fisioterapia na cidade. A ideia é criar um espaço
de convivência e práticas esportivas de várias modalidades para os idosos, além do tratamento com fisioterapeutas.
Estudos têm apontado o
crescimento da população de
idosos em Americana nos últimos anos. Em 2019, o município
atingiu seu maior índice de envelhecimento, segundo a Funda-

ção Seade. São 101 idosos para
cada 100 pessoas de até 14 anos.
Em 1980, por exemplo, havia 19
idosos para cada 100 crianças.
O candidato falou sobre o
tema em seu espaço no horário eleitoral transmitido na TV,
terça-feira (20), e também em
suas redes sociais. “Eles fize-

Há estudos
que mostram
crescimento da
população idosa
em Americana

ram muito pela cidade, trabalharam demais, são o orgulho
das nossas famílias, já enfrentaram muitas dificuldades. Agora
merecem descansar e curtir a
vida. É por isso que eu vou criar
em Americana o Clube da Melhor Idade. Vai ser um espaço
com atividades esportivas e de
lazer para que os idosos possam manter o corpo e a mente
saudáveis”, afirmou Rafael.
O prefeiturável citou o Clube
da Melhor Idade de Nova Odessa, referência na região, que
atende idosos em várias modalidades, como vôlei, natação, ginástica, e também conta com

atividades recreativas. A intenção é ter em Americana atendimento em esportes e atividades
que garantam atividades físicas
e recreativas. Já há um local em
estudo para abrigar o clube, na
região do Jardim Planalto.
Frequentadora do espaço em Nova Odessa, Esmeralda Figuerôa, de 77 anos, considera que o clube foi “um remédio para os idosos”. “Tem
gente que não saía nem de casa, ficava com depressão, pessoas que eu conheço, não tinham para onde ir. Depois que
abriu o Clube da Melhor Idade,
foi uma beleza”, afirmou.

•Circuito fechado de tv •Alarmes monitorados
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)
•Choque pulsativo •Monitoramento de imagens
•Vigilância •Portaria 24 horas

RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO

(19) 3471-4515

O prefeito de Americana, Omar Najar, assinou o decreto
12.557, de 20 de outubro, que libera os estabelecimentos
que exploram atividades de realização de festas infantis na
cidade. O decreto, publicado ontem (22) no Diário Oficial
do Município (DOM), ressalta que os estabelecimentos
devem seguir as restrições de capacidade e horário de
funcionamento, além de protocolos de segurança sanitária
estabelecidos pelo Plano São Paulo para atividades
de restaurantes, bares e afins. As atividades de festas
infantis estavam suspensas em função da pandemia
de covid-19 e estão sendo liberadas considerando
o processo gradual e cientificamente orientado de
retomada das atividades econômicas. (DA REDAÇÃO)
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MARIA GIOVANA FALA EM
AGENDAMENTO POR WHATS
DIVULGAÇÃO

"Vamos garantir atendimento rápido", diz Maria Giovana

DA REDAÇÃO

O plano de governo de Maria
Giovana prevê que as consultas
médicas e os exames poderão
ser agendados de forma muito mais rápida, pelo WhatsApp. Hoje, a pessoa que procura por atendimento de um especialista deve passar primeiro pela UBS do bairro. Depois
de uma avaliação, o paciente é
encaminhado ao Núcleo de Especialidades, que fica no bairro
Cordenonsi, e tem de esperar o
agendamento por meio de uma
central de regulação.
Hoje, todos os pedidos e
agendamentos precisam ser
feitos de maneira presencial. É
tudo muito demorado, muito
complicado. E nem todo mundo tem tempo e dinheiro na
mão para que se deslocar até
o núcleo, que fica na Rua 1º de

Maio, perto do Cemitério da
Saudade. Outro drama é que o
núcleo nem sempre conta com
especialistas de todas as áreas.
No começo do ano, por exemplo, faltou até cardiologista. O
paciente, em casos assim, precisa ser encaminhado a um outro consultório para ser atendido. Muitas vezes precisa tomar
mais de um ônibus para chegar.
Pelo plano da candidata, com número especial no
WhatsApp, o cidadão americanense vai marcar sua consulta
ou seus exames rapidamente,
qualquer que seja a especialidade procurada. Vai direito no
endereço da consulta.
Outra novidade é que, pelo
plano de governo de Maria Giovana, o prontuário médico de
cada paciente será digitalizado. Os médicos terão acesso ao
histórico. Vão saber a que tratamento ele já foi submetido, que
medicamentos tomou. Forma
bem mais simples de avaliar o
progresso do tratamento.
“Vamos garantir atendimento digno, de maneira rápida, a
todo cidadão que precisar dos
serviços da rede pública”, garantiu Maria Giovana.

CHICO QUER VALORIZAR
PROFISSIONAIS DA ÁREA
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

DA REDAÇÃO

No Dia dos Professores, comemorado em 15 de outubro, o
candidato a prefeito Chico Sardelli destacou a série de propostas voltadas para a Educação presentes no seu plano
de governo. As propostas passam por melhorias para a prestação de um serviço de qualidade para os alunos da rede,
mas também preveem ações
de valorização dos profissionais da educação e melhorias
na estrutura de trabalho.
O programa de Governo da
chapa Chico Sardelli e Odir Demarchi prevê um processo de
formação permanente dos
profissionais da Educação com
palestras, workshops e cursos
de aperfeiçoamento. O retorno da realização da Semana da
Educação, visando aprimorar
o trabalho dos docentes e de
todos os profissionais da Educação, também está na pauta.
Outra proposta de Chico é
criar o Prêmio Coruja, que vai
dar reconhecimento aos profissionais da rede municipal de
ensino pelos projetos desenvolvidos em sala de aula.
“É preciso colocarmos os
professores em uma posição
de valorização e desenvolvimento constante, pois é por

>> Chico ressalta

ações para a Educação
meio deles que formamos uma
sociedade com valores e conhecimento”, explicou o candidato a prefeito.
Chico também pretende
reformar, ampliar e revitalizar
prédios escolares, vai informatizar e modernizar as unidades investindo em tecnologia,
além de fortalecer e promover
projetos de estudo de meio e
excursões, para estimular e diversificar o aprendizado.
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DE AMERICANA
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