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Thiaguinho é um dos
destaques do Rio Branco

Rio Branco faz três jogos em sete dias e busca garantir classificação antecipada à
próxima fase da Bezinha. Independente, Elosport e Itararé são os adversários. P. 3
ALEX FERREIRA | RIO BRANCO | DIVULGAÇÃO

POSTO

SÃO VITO
35 ANOS DE
HONESTIDADE E
RESPONSABILIDADE
Rua São Gabriel, 1195 - São Vito

(19) 3468-4343

3468-4353

Calçados, bolsas
e acessórios,
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DE OLHO NO APITO

JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
@josehenrique.arbitro

CURIOSIDADES DO FUTEBOL (PARTE 2)

S

eguimos com mais algu- 1966, a Fifa decidiu implantar a pesar quase o dobro. Em
mas curiosidades que en- os cartões amarelo e verme- 1994, as bolas começaram a
volvem o mundo do fute- lho. Antes, os árbitros usavam ficar mais leves, graças a prebol, especialmente aquelas rela- o apito, a voz e os gestos para sença de polímeros.
cionadas à arbitragem. Vamos lá! fazer as marcações.
NÚMERO NAS CAMISAS InPÊNALTI As faltas dentro da BOLA A primeira bola de fu- troduzida no futebol inglês
área passaram a ser penaliza- tebol foi feita de couro curti- em 1939, essa novidade chedas com a marcação de um do (capotão). Em 1958, a be- gou ao Brasil 10 anos depois,
pênalti a partir de 1890.
xiga de boi, antes utilizada, com o objetivo de facilitar as
deu lugar à câmara de ar de anotações dos árbitros ingleCARTÕES Após uma con- borracha, sendo que em dias ses que vieram apitar no Rio
fusão na Copa do Mundo de chuvosos as bolas chegavam de Janeiro e em São Paulo.

REPRODUÇÃO INTERNET

Instagram josehenrique.carvalho

Eles foram contratados para adaptar os brasileiros à arbitragem da Fifa, às vésperas
da Copa de 1950.

BANDEIRINHA OU JUIZ DE
LINHA Dois anos depois da

realização da primeira partida
internacional, o árbitro assistente entrou em ação em 1874. Sua
ÁRBITROS FIFA Cada con- função é auxiliar o árbitro, marfederação afiliada à Fifa tem, cando impedimentos, arremesnormalmente, sete árbitros ca- sos laterais, até infrações próxipazes de apitar partidas inter- mas quando o árbitro central não
nacionais. No Brasil, temos dez, consiga perceber. Até a próxima!
três a mais. Além desses 10 árbitros, outros 10 auxiliares tam- JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
bém são Fifa no Brasil.
Ex-árbitro da CBF e FPF

ZARAMELO JR. | O JOGO | 31 DE OUTUBRO DE 2020
ZARAMELO JR. | O JOGO | 15 DE FEVEREIRO DE 2020

VETERANOS ABRE 2ª FASE COM 10 JOGOS
A 2ª fase do 59º campeonato de minicampo do Veteranos tem abertura esta semana, no clube de
campo, com a realização de 10 jogos. Quatro deles serão realizados hoje (6), a partir das 19 horas:
Distema Decorações x Galmar Ferramentas e Posto São Vito x Acapulco Imóveis, pelo master; Ecosu
Sucatas x Bar do Zé Carlos e Etecnogás x Casa do Construtor, pelo senior. Para amanhã (7), a partir das
16 horas, estão programados Ecosu Sucatas x Linhas São Vito, Supermercado Pérola x Optilar Óptica
e Persianas Souza Flex x Odonto Minas, todos pela intermediária, e Solid Cardans x Jóia Calçados,
pelo senior. No completo da rodada, domingo (8), a partir das 8h15, haverá Ecosu Sucatas x Help
Parafusos e Hitscolor x Tabatex Têxtil, ambos pelo master. Folgam Z Sport e Stock do Chopp. Até aqui,
os principais artilheiros são Lucas Aoqui (foto) e Lorran Lima, com 15 gols na intermediária; Rafael Sia
e Gustavo Valente, com 8 gols no senior; e Elio Franzin (Garça), com 10 gols no master. (ZARAMELO JR.)

TEXTIL PBS ATROPELA E
É LÍDER ISOLADO NO IATE
A Têxtil PBS assumiu a liderança isolada do campeonato de minicampo
do Iate Clube de Americana ao atropelar a Zucollors por 9 a 2, semana
passada, na disputa da terceira rodada. O destaque ficou para o experiente
atacante João Brasília, que jogou em substituição a Pepo Campana e
marcou 5 gols. Quem também se deu bem na rodada foi o Instituto
Odair Dias, do goleiro Zé Luiz (foto), que bateu o Z Sport por 4 a 3 em jogo
bastante equilibrado. Já Orion Cores e De Faria Imóveis ficaram no 2 a 2.
A classificação mostra a Textil PBS em primeiro lugar com 9 pontos, seguida
por Zucollors e IOD, ambos com 6; De Faria, com 4; Orion, com 1; e Z Sport
e Vistoria São Paulo, que ainda não pontuaram. Os jogos deste final de
semana são: amanhã (7) - IOD x Orion, às 15h15, e Z Sport x De Faria, às
16h30; domingo (8) - Vistoria x Zucollors, às 9 horas. (ZARAMELO JR.)
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"BEZINHA"

RB ENCARA SEMANA DECISIVA
RIO BRANCO EC | DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O ADEUS DE
ROGÉRIO E RUITER

Matheus Lu reforça o
Rio Branco na Bezinha

A semana entre este domingo
(8) e o próximo sábado (14) é
decisiva para o Rio Branco no
Campeonato Paulista da Segunda Divisão (Bezinha). O time do técnico Marcos Campagnollo faz três jogos - dois
fora e um em casa - e pode carimbar passaporte à 2ª fase de
forma antecipada.
O primeiro desafio é contra
o Independente, domingo, às
10 horas, em Limeira. Os dois
times aparecem com 8 pontos,
mas o Rio Branco tem um jogo a menos. É a chance de abrir

ção à próxima fase caso conquiste ao menos 7 pontos nestes próximos três jogos. Alcançando essa meta, o derbi contra o União Barbarense na última rodada, dia 18, no Décio
Vitta, será apenas para cumprimento de tabela.

Expectativa
é que vaga
seja garantida
com conquista
de 7 pontos

REFORÇO

A diretoria do Rio Branco
anunciou esta semana a contratação do atacante Matheus
Lu, 22 anos. Nascido em Americana, o jogador passou pelas
categorias de base do clube de
Americana e também pelo São
Paulo e Guarani. Seu último time foi o Treze da Paraíba. "Me
sinto muito feliz em poder vestir a camisa do Rio Branco, que
é um clube grandioso. Vou dar
o meu melhor para conseguir
o acesso", disse Matheus Lu.

vantagem sobre concorrente
direto. Na quarta-feira (11), o Rio
Branco joga contra o Elosport,
às 15 horas, no Estádio Décio
Vitta. O adversário é lanterna
do grupo e, teoricamente, não
deve criar maiores dificuldades.
Por fim, no sábado (14), o
Rio Branco vai a Itararé para enfrentar o time local, que
no momento ocupa a liderança com 9 pontos, mas tem
um jogo a mais que a equipe
de Americana. A partida está
marcada para as 15 horas.
A expectativa é que o Rio
Branco assegure a classifica-

Dois nomes importantes na
história do Rio Branco faleceram esta semana. Na noite de segunda-feira (2), vítima de complicações de
câncer, morreu aos 60 anos
o ex-goleiro Rogério Baumgarten, titular absoluto na
campanha do acesso de
1990. Ele foi sepultado em
Domingos Martins, cidade
no Espírito Santo, sua terra
natal e onde residia.
Rogério veio para o Rio
Branco no início de 1990
junto com o zagueiro Claudir - os dois haviam sido
campeões brasileiros pelo Bahia dois anos antes.
Era um dos líderes do time do técnico Afrânio Riul.

De acordo com o clube, em
duas temporadas, ele fez 69
jogos, com 34 vitórias, 19
empates e 16 derrotas.
E na noite de quarta-feira (4), vítima de infarto, faleceu o ex-conselheiro vitalício Ruiter Battistuzzi.
"Com o amor ao Tigre passado pela família, Ruiter foi
um dos amantes do clube e
participou de grandes momentos da história do Rio
Branco", definiu a atual diretoria em nota à imprensa.
Ruiter deixou esposa,
dois filhos (um deles o técnico de vôlei José Nestor) e
quatro netos. Foi sepultado
ontem no Cemitério da Saudade. (ZARAMELO JR.)
FOTOS: REPRODUÇÃO INSTAGRAM E DIVULGAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 4
TIMES

1º) Itararé
2º) RIO BRANCO
3º) Independente
4º) União
5º) Elosport

PONTOS

9
8
8
4
4

Rogério e Ruiter faleceram esta semana

CONTABILIDADE
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INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS
ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

•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

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

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
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PAULO ARANTES | DIVULGAÇÃO

TENNIS WAY
É CAMPEÃ
NA ALOHA

ARQUIVO PESSOAL

#TBT DO ESPORTE
Do arquivo pessoal do advogado Rodrigo Fonseca, a foto é de
1972 e mostra o time de futebol de salão do tradicional Instituto
Presidente Kennedy (hoje Heitor Penteado), vice-campeão
do Torneio Intercolegial 8 de Maio - a competição acontecia
anualmente na quadra da escola da rua dos Professores. Na final, os
então garotos de Americana perderam para o Clube de Cadetes da
Força Aérea de Pirassununga. A foto, com colaboração de Batista
Francischângelis (Batu) e Edison Fassina na identificação, estão,
a partir da esquerda: Carlos Fonseca, Zé Carlos, Gilmar Guerra,
Gilmar Garcia, Sérgio Cardoso, Pedrão de Nova Odessa, Batu e
Bira. O goleiro Oduvaldo ficou fora da imagem. (ZARAMELO JR.)

A equipe Tennis Way sagrou-se campeã
do 2º Beach Dellas Aloha, torneio de
beach tennis realizado no último final
de semana de outubro na academia
Aloha Sports e que reuniu 40 mulheres
de Americana, Santa Bárbara d´Oeste,
Nova Odessa, Limeira, Piracicaba,
Sorocaba e São Paulo. As jogadoras
foram divididas em duas equipes cada uma com 10 duplas - e houve
total de 30 partidas. Ao final, a Tennis
Way somou 48 pontos contra 22 da
De Faria Imóveis. "O mais importante
foi o dia maravilhoso com o foco na
conscientização do Outubro Rosa e as
jogadoras se divertindo o tempo todo",
disse Danilo Glasser, diretor da Aloha.
As jogadoras campeãs foram: Amanda
Freisinger, Rebeca Andrade, Nathalia
Bellan, Bruna Suemi Kimura, Paula
Bonvechio, Ivonete Carneiro, Andressa
Cerchiari, Isabela Argolo, Amanda
Cristina Costa, Bia Gutierres, Jocimara
Moumesso, Sofia Nóbrega Reato,
Daniele Colombi Barbosa, Sofia Tiemi
Kimura, Marilisa Leite, Paola Lapola,
Vanessa Guedes, Karen Sega, Rafaela
Britti e Leticia Birgis. (ZARAMELO JR.

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br
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AUTOMOBILISMO

ANDRÉ JR. CONQUISTA PÓDIO EM GO
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Depois de problemas nas três
primeiras corridas da temporada, o americanense André Moraes Jr., finalmente, teve rodada positiva no Endurance Brasil e conquistou lugar no pódio em Goiás. Ele e Cássio Mello, seu companheiro na Autlog
Racing Team, ficaram em segundo lugar na categoria GT4
nas 4 Horas de Goiânia, sábado (31), em prova válida pela
quarta etapa de 2020. No geral,
a dupla terminou na sétima colocação entre 26 carros. A corrida na capital de Goiás foi dis-

Piloto de
Americana
garante o
2º lugar em
sua categoria
putada debaixo de chuva for- prova foi encerrada com 3 ho- quando estávamos em segunte, com presença constante do ras e 15 minutos e teve vitó- do, o Cássio teve que ir para os
safety car em pista, paralisa- ria de Xande Negrão, Xandi- boxes antes da parada obrigação de meia hora e término an- nho Negrão e Andreas Mattheis. tória, pois um pneu estourou e
"Foi nossa melhor etapa até tivemos que fazer a troca. Pertes do tempo previsto por causa das condições climáticas. A agora. Largamos em terceiro e demos várias posições, mas

BETO CORREA | DIVULGAÇÃO

André Jr. teve a melhor
etapa da temporada e
ficou em segundo lugar

BMX

MONARA
E SAMUEL
VENCEM
ZARAMELO JR.

conseguimos nos recuperar.
Da segunda para a terceira hora da prova, por causa da chuva que caia sem parar, muitos
carros se enroscaram e a gente conseguiu um bom resultado", comentou André Jr.
Com mais duas etapas pela frente - dia 28 de novembro,
em Curitiba-PR, e dia 19 de dezembro, em Santa Cruz do Sul-RS -, o piloto de Americana
acredita que ainda é possível
brigar pelo título da categoria. "Está tudo em aberto. Vamos em busca da vitória nestas duas rodadas", afirmou.

Dois pilotos do ABC (Americana
Bicicross Clube) venceram em
suas categorias na 1ª Copa Copa
Regional de BMX de Caraguatatuba, realizada durante o final de
semana (31 e 1), na cidade do litoral norte de São Paulo. Monara Lúcia foi campeã na Girls 8/10
anos, enquanto Samuel Pereira foi ao topo do pódio na Elite
Men. Outro bom resultado foi
de Igor Gabriel do Amaral, que
terminou em terceiro lugar na
Boys 14/16 anos. Bruno Mestriner, na Men 30/39 anos, e Gisele Bueno de Oliveira, na Girls
17+, ficaram na quarta colocação.

ESPORTE
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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!

NOVO MANDATO

RAQUETINHA

“AMIGOS ATC” ENTRA EM
MOMENTO DE DEFINIÇÃO
ZARAMELO JR.

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

Faltando apenas três rodadas para o
encerramento, o 20º Torneio Amigos
ATC de Raquetinha entra em momento decisivo. A partir de agora, cada jogo tem importância redobrada para
aqueles que estão na luta pelo título da
temporada 2020. Qualquer ponto perdido pode fazer falta na hora de serem
conhecidos os campeões.
No Ranking A, Betão Soultelo continua na liderança, mas a diferença para
o vice-líder Rogerinho Armond caiu de
5 para 4 pontos - 27 a 23. Henrique Demarchi, terceiro com 20 pontos, é outro
com boas chances de levantar a taça. Rafael Lima e Franco Sardelli, com 18, estão
em situação difícil, enquanto Fred CarRobão ainda tem chances de
valho (17 pontos), Fernando Pires (Pirão ser campeão no Ranking B
10) e Fábio Pires (8) estão fora da disputa.
No Ranking B, a briga envolve de
forma direta quatro jogadores: Hugo Lião (Pivete), ambos com 17 pontos, complexo de saibro da academia AmeSantiago, líder com 25 pontos, Marce- dependem de combinação de resulta- ricana Tennis Center, terá os jogos Fred/
lo Marusso e Robson Ferro (Robão), dos, enquanto Fernando Bilibio e César Marusso x Hugo/Rogerinho, Betão/Pivete x Robão/Demarchi, Rafael/César x Bisegundo e terceiro colocados com 21 Dei Santi não têm mais chances.
A antepenúltima rodada, programa- libio/Fábio e Pirão/Zebu x Sayão/Franco.
pontos, e Ricardo Sayão, quarto com
19. Maurício Ferreira (Zebu) e Sérgio da para a próxima quarta-feira (11), no As rodadas finais serão nos dias 18 e 25.

CLUBE DO BOSQUE DEFINE
DIRETORIA E CONSELHOS
ZARAMELO JR.

Em reunião realizada na noite de
quarta-feira (4), o Clube do Bosque definiu a composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. O engenheiro e empresário Pedro Alvaro
Aguiar foi reeleito por aclamação
para novo mandato de dois anos
na presidência da diretoria. Os vice-presidentes de Pedro Alvaro
serão Marcos Leão (Financeiro),

Alexandre Ortiz (Administrativo),
Edson Melosi (Social), Fernando
Macedo (Patrimônio) e Walmir
Rigue (Esportes). Para mandato de seis anos, o Conselho Deliberativo será presidido por Carlinhos Carrion, com Ricardo Sayão
como vice e Diego Guidolin como
secretário. Já o Conselho Fiscal
terá como membros Bruno Ragazzo, Mauro Telles e Roberto Hideo Nishikado, como titulares, e
Bruno Gelmine, como suplente.
DIVULGAÇÃO

Guidolin, Carrion e Sayão
comandam Deliberativo

OAB/SP 13.696

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

TRIO VÊ NECESSIDADE DE AJUSTES
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O coach William Barbosa e os
atletas Val Tunussi e Thiago Cia,
todos da Triaction Team, participaram de evento que serviu para avaliar a retomada das corridas de ruas, que estão suspensas desde março por causa da
pandemia. A corrida de verificação de protocolo foi realizada
no dia 25 de outubro, no Sambódromo do Anhembi, em São
Paulo, e restrita a 140 convidados - de Americana também
marcaram presença Emerson
Michelin e Natália Painelli, coachs da S2 Assessoria Esportiva.
Natália, por sinal, conforme matéria publicada na edição 818, foi
a vencedora da prova feminina.
Barbosa, Val e Thiago avaliaram como positiva a iniciativa da Abraceo (Associação Brasileira de Corridas de Rua e Esportes Outdoor) e citaram pontos importantes, como aferição
de temperatura na entrada do
local, uso de máscara, álcool
em gel em vários pontos, largada em ondas (a cada 30 segundos saiu um pelotão de 30 atletas) e presença de staff em todo
percurso passando orientações.

O trio de Americana, no entanto, considera que há necessidade de alguns ajustes para provas com maior número de participantes do que essa feita para avaliação de protocolo. "Uma
coisa é corrida com 140 atletas
e outra é com mais de mil. Essa
em São Paulo foi bem legal, mas
tem que ver se vai dar certo com
mais gente", disse Barbosa.
Além de questões técnicas,
o coach da Triaction citou o aspecto financeiro que envolve a
realização de corridas. "O pessoal que organiza corridas de
rua tem uma série de taxas para pagar e por isso eles precisam de volume de atletas. Será que fica rentável com restrições?", questionou.
Para Val, dos protocolos propostos no teste de outubro, os
que têm aplicação mais provável na volta das corridas são álcool em gel no percurso, larga-

Barbosa,
Val e Thiago
participaram
como convidados
de teste em SP

da em ondas de acordo com
número de inscritos e utilização
de máscara apenas nas áres comuns. "Correr de máscara é, na
minha humilde opinião, desumano e insalubre", afirmou.
Thiago, a exemplo de Barbosa e Val, acredita que é possível
que ainda este ano algumas
corridas de rua sejam realizadas. "A cidade de São Paulo dita o ritmo de todo Estado e até
do Brasil. Se lá tem, em outras
cidades também vai ter. Acho
que é natural essa retomada,
pois outras modalidades já estão em atividade", comentou.
Além dos pontos positivos
do teste citados pela esposa e
pelo amigo, Thiago também
ressaltou a praticidade e a segurança na hora da retira do kit
do atleta. Ele, no entanto, fez a
citação de duas questões que
devem ser melhor analisadas. "A
largada em ondas, com distanciamento, foi bem bacana com
140 atletas, mas com 1500 será
que funciona? E o uso de máscara durante a corrida é complicado. Todo atleta sofre muito
com essa de pano. De repente,
os organizadores colocam no kit
uma máscara específica para a
prática esportiva", finalizou.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 25 DE OUTUBRO DE 2020

O casal Thiago e Val e o coach Barbosa foram convidados para o teste
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PD'CHUMBO VIVE RODADA NOTU
Três corridas estão programadas (18h30, 19h30 e
20h30), sendo que no intervalo entre a segunda e a terceira, por volta de 20 horas, haverá o Grande Prêmio Sópneus
ZARAMELO JR.
Goodyear PDC, envolvendo re@zaramelojr
presentantes das duas empresas que são as patrocinadoras
A 15ª temporada da Copa Sóp- master do campeonato.
neus Goodyear de Kart Pé de
Chumbo vive a reta final duranNo intervalo
te a próxima semana, no Kartódromo San Marino, em Paulínia. das corridas
A movimentação começa na ter- haverá o GP
ça-feira (10), a partir das 18 horas,
com a penúltima etapa de 2020. da Sópneus e
Será a única rodada notur- da Goodyear
na do ano, justamente no kartódromo que mais recebeu corridas do PD'Chumbo. O traçado TÍTULO
definido tem extensão de 1027 A briga pelo título de 2020 do
metros e a expectativa é por Pé de Chumbo está indefinipegas intensos nas duas cate- da. Os ponteiros das duas categorias, que têm em aberto a gorias, pelo bom desempenho
que vêm tendo até aqui e por
disputa pelo título.
questão matemática, levam
vantagem, mas aqueles que
estão na cola não podem ser
descartados, pois o campeonato, na retomada após a paralisação pela pandemia, passou

a ter três corridas por rodadas. te, são Rogério Pompermayer,
Como são muitos pontos ainda Giovanni Pamfílio, Théo Treviem jogo, o cenário atual pode sani e Douglas Pitoli.
sofrer alterações. De qualquer
Dos quatro, Rogério e Théo
maneira, hoje os mais cotados já sentiram o gosto de levantar
na Pró, que é a divisão de eli- a taça de campeão, enquanto

APOIANDO O ESPORTE
DE AMERICANA

Fone
Fone (19)
(19) 3469-9292 www.alvaroaguiar.com.br
www.alvaroaguiar.com.br
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URNA NA RETA FINAL
FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE OUTUBRO DE 2020

MARUSSO ESPERA A VOLTA
DA "NORMALIDADE" EM 2021

Criador e presidente do Pé de
Chumbo, Marcelo Marusso disse ao O JOGO, esta semana, que
espera a volta da "normalidade"
na temporada 2021. Este ano, o
campeonato ficou cinco meses
parado em razão da pandemia e
ajustes tiveram que ser feitos no
calendário e na fórmula de disputa para a retomada, em julho.
"A pandemia mexeu com o
planeta e o Pé de Chumbo, como não poderia ser diferente,
também foi afetado. Ficamos
173 dias afastados das pistas e
precisamos fazer ajustes quando voltamos. As etapas passaram a ser triplas e concentramos as rodadas em Paulínia para facilitar a logística", explicou.
Em sintonia com o vice-presidente Marcelo Contatto, Marusso já está planejando a temGiovanni (99) e Pitoli (45)
porada 2021 e a expectativa é
buscam o primeiro título
que a disputa volte à "normalino Pé de Chumbo
dade". "A ideia é realizar 10 etapas, entre março e novembro,
Giovanni e Pitoli buscam o pri- sempre com rodadas duplas",
meiro título. Os mais próximos afirmou o presidente, que deve
deles são Marcelo Marusso, que
também já foi campeão, e Carlinhos Carrion.
Na Light, que é a divisão de
acesso do campeonato, os envolvidos de maneira mais efetiva
na luta pelo título são Paulo Rosa, Carlos Barbosa e Ivan Dantas.
Mayckon Mota, Oswaldinho Nogueira e Ederson Rodrigues mantêm chances matemáticas, mas
também precisam contar com
uma combinação de resultados.

CLASSIFICAÇÃO
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

LIGHT
PILOTOS

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 Fº

PONTOS

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

Marusso planeja duas etapas fora de São Paulo
divulgar o calendário até o início de dezembro.
"Além dos kartódromos de
São Paulo, como Paulínia, Limeira e até mesmo Aldeia da
Serra, pretendemos voltar a
correr também em Vespasiano
(região metropolitana de Belo
Horizonte, em Minas Gerais) e
no Beto Carrero (em Penha, li-

toral de Santa Catarina", acrescentou. De acordo com o presidente do Pé de Chumbo, a 16ª
temporada deve manter o grid
com 30 pilotos, sendo 15 na Pró
e 15 na Light. "Vamos fazer algumas mudanças no regulamento para deixar o campeonato ainda mais interessante",
concluiu. (ZARAMELO JR.)
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/Wagnersanches
@Wagnersanches
19 99608.4775

A aniversariante Fernanda Ugo Sarra de
Campos com o maridão, Douglas Campos

A advogada Fernanda Ugo Sarra
de Campos comemorou o aniversário com animada recepção ao ar
livre em sua aconchegante residência. A aniversariante recepcionou os convidados ao lado do maridão, Douglas Campos. As mesas
decoradas foram dispostas na rua
sem saída tendo ao fundo uma
bela reserva natural. Na ambientação, balões de led dando clima
ainda mais especial. Vinhos encorpados e espumante borbulhando
nas taças. Na trilha sonora, a cantora Samara Bueno, destaque no
reality musical The Voice Brasil.

Ivi Vitoriano e Rood Mark

O casal Lívia Alves
e Gerson Vasques

Amanda Rocha de
Freitas e Diego Campos

A cantora Samara Bueno

Vanessa e Elziner Ugo

Na ala jovem, Duda
Berdian e Juan Zwing

Lair Paiva Leal de Campos e
Paulo Donizete de Campos

Adriana e Carlos Silva

Roseli e Jailson Zwing

Karina Rezende
e Celso Renato

SOCIAL
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PAIOÇA RETRÔ
A empresária Elen Martins, diretora da Transportadora Sorriso,
tem muitos motivos para comemorar: o seu melhor momento
pessoal e profissional. Fanática pelos hits sertanejos, a agrogirl
assumida, comemorou o niver rodeada de amigos e com muita
animação no Paioça do Caboclo, em Campinas. O 'Paioça Retrô'
uniu sertanejo de responsa com aquele samba gostoso. A dupla
Otávio e Raphael elevou a temperatura do local. Ninguém ficou
parado. Muita música, descontração, cerveja bem gelada e drinks
up. Pique é pique e momentos inesquecíveis. Parabéns, Elen!

Douglas Boiago, Kacyumara Pamfilio e Lu Comelato

VELINHAS!

Andrea Cavicchiolli
e Daniel Silveira

Edir Sanches e Laryssa Martin

Tiago Braga

Paraná de Cristo e Julio Garcia

A aniversariante Elen Martins:
animação em clima sertanejo

CADA UMA!
Ai ai ai... E um figurão muito conhecido e poderoso que
passou a tarde toda numa certa casa de massagem, se
é que me entendem, e que deixou o local com o corpo
todo cheirando creme?! Preocupado em chegar em
casa e com a reação de Dona Onça, entrou debaixo do
escapamento do importado e pediu pro amigo acelerar.
O cheiro do escapamento tirou qualquer evidência.
Homens cada vez mais unidos e criativos. Meus sais!

plano de saúde
está aqui!!

Contrate
19 3604.8010
contato@grupoclarian.com.br
o@grupoclarian.com.br

Rua Achiles Zanaga, 26
Vila Medon, Americana - SP

Rejianes Cavicchiolli
e Bruno Andrade

Cristiane Perim
e Rodrigo Alves

Comemorando idade
nova nessa sexta: Ronaldo
Cokeli Vilani, Rodrigo
Francischangelis (foto),
Clayton Padovan, Monica
Campari, Samuel Gomes,
Andreia Biasi, Cristina
Biela e Cleber Bernuci.
No sábado é a vez de Lucia
Helena Cortezi, Karime
Maluf, Elenir Santichio
Consorte, Emilio Badan
Neto, Celso Luchiari e
Rogerio Diniz Armond
assoprarem velinhas.
No domingo, Silvia
Franco de Andrade e
Felipe Meneghel são
aniversariantes do dia!

ESPORTE
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KART

ZARAMELO JR. | O JOGO | 31 DE OUTUBRO DE 2020

Rafael Zara foi constante
nas duas corridas do dia
ti, em terceiro com 42; Luiz Paloni, em quarto com 38; e Alexandre Bissi, em quinto com 32.

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Depois de uma série de problemas nas rodadas anteriores,
Rafael Zara, enfim, quebrou o
jejum e conquistou sua primeira vitória na temporada 2020
da Copa Raceman de Kart. O
resultado positivo veio na oitava etapa, sábado (31), no
kartódromo de Nova Odessa,
e deixou a disputa pelo título
ainda mais interessante.
"Minha tática foi andar de
maneira constante, sem er-

CORRIDAS

rar as curvas, e respeitando os demais pilotos", disse
Zara. "O equipamento estava muito bom e me preparei
bem durante toda a semana.
Fui mais tranquilo à pista",
acrescentou o piloto #1.
Na primeira corrida, Zara
foi o quarto colocado no geral e terceiro na categoria; na
segunda, cruzou em segundo no geral. Assim, ele somou
42 pontos e garantiu o topo do
pódio da Graduados A, seguido por Henrique Zafalon, segundo com 41; Ricardo Domingos (Kelé), terceiro com 40; Ricardo Aziz, quarto com 35; e
Cristiano Aro, quinto com 28.
Na Graduados B, divisão de

Piloto #1
vinha de
sequência
negativa na
temporada
acesso da Raceman, o ganhador da etapa foi Ricardo Romi,
que totalizou 47 pontos - foi
quinto na geral e segundo na
categoria na primeira bateria,
e quarto na geral e primeiro na
categoria na segunda.
Além de Romi, o pódio da
categoria também teve Matheus Ferreira, em segundo lugar com 46 pontos; Caio Pinot-

Na corrida inicial da programação em Nova Odessa, Ricardo
Aziz largou na pole, mas perdeu
posições logo na primeira curva
quando sofreu um toque. Com
isso, Gustavo Valente (Gurga),
Ricardo Domingos (Kelé) e Matheus Ferreira (Jovem) assumiram a dianteira e abriram vantagem para os demais.
Gurga manteve-se na ponta durante praticamente as 28
voltas - chegou a ser superado
por Kelé, mas recuperou a posição. Ele completou a prova em
21m19s104, vantagem de apenas 0s472 para Kelé e de 0s646
para Jovem, que fez a volta mais
rápida com 45s163 na 27ª.
A segunda corrida teve pleno domínio de Henrique Zafalon, que largou em segundo, assumiu a ponta antes de
ser completada a primeira volta e ali permaneceu até o final
sem ser incomodado por ninguém. Ele fechou as 26 voltas em 20m35s934, diferença de 2s366 para Rafael Zara
e de 2s668 para Ricardo Aziz,
segundo e terceiro colocados.
Aziz, por sinal, registrou a melhor volta com 45s255 na 19ª.

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
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BRIGA POR TÍTULO FICA INTENSA

PÓDIOS DA 8ª ETAPA
FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 31 DE OUTUBRO DE 2020

ZARAMELO JR. | O JOGO | 31 DE OUTUBRO DE 2020

Zafalon subiu posição e
encostou nos ponteiros

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A
PILOTOS

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

GRADUADOS A
RICARDO AZIZ, HENRIQUE ZAFALON , RAFAEL
ZARA, RICARDO DOMINGOS E CRISTIANO ARO

GRADUADOS B
LUIZ PALONI, MATHSUE FERREIRA, RICARDO
ROMI, CAIO PINOTTI E ALEXANDRE BISSI

Após a realização da oitava etapa, sábado (31), em Nova Odessa, a briga pelo título da Copa
Raceman de Kart ficou mais intensa nas duas categorias. Com
mais três rodadas pela frente e
o descarte obrigatório por regulamento, a tendência é que
os campeões sejam conhecidos apenas em dezembro.
Na Graduados A, Gustavo
Valente (Gurga) segue na liderança, mas viu a diferença pa-

ra o segundo colocado Ricardo Domingos (Kelé) cair de
49 para 36 pontos. Além disso,
Henrique Zafalon, que ganhou
uma bateria semana passada,
subiu para o terceiro lugar e
encostou de vez nos ponteiros.
Ricardo Aziz, que ganhou
mais uma posição no Top 5,
Marcel Sega, que caiu duas, e
Douglas Silva são outros pilotos que mantêm as chances na
disputa pelo título. Na Gradua-

dos B, separados por apenas 1
ponto, o líder Matheus Ferreira (Jovem) e o segundo colocado Ricardo Romi continuam
polarizando a briga pela taça
de campeão. Em terceiro lugar, Luiz Paloni é, no momento, quem mais ameaça a dupla.
A antepenúltima etapa está
programada para o próximo dia
14. O local será definido hoje (6)
pelo conselho que faz gestão do
campeonato. (ZARAMELO JR.)

Gustavo Valente
Ricardo Domingos
Henrique Zafalon
Ricardo Aziz
Marcel Sega
Douglas Silva
Marcelo Assiz
Cristiano Aro
Rood Mark
Rafael Zara
Adriano Rinalti
Gustavo Pires
Alfredo Viana
Eduardo Rizzo

PONTOS

296
260
247
217
215
201
189
171
156
156
107
67
60
38

GRADUADOS B
PILOTOS

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

Matheus Ferreira
Ricardo Romi
Luiz Paloni
Caio Pinotti
Alexandre Bissi
Douglas Campos
Felipe Brutos
Edinei Sato
Fernando Ongaro
Caio Pelisson
Ricardo Paloni
Daniel Macena
João Bonelli

PONTOS

293
292
240
221
203
202
154
146
133
122
102
96
27
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REPRODUÇÃO INSTAGRAM

ELEIÇÃO

CRIVELARI ABRE MÃO
DE FUNDO ELEITORAL

CHICO FALA
EM REFORMAS
DE ESPAÇOS
ESPORTIVOS

DA REDAÇÃO

“Nossa cidade é referência no esporte regional, com
O empresário Chico Sardel- atletas de altíssimo nível. Vali, candidato à prefeitura de mos incentivar e dar a estrutuAmericana na eleição do pró- ra necessária para que Ameriximo dia 15, defende uma série cana seja cada vez melhor rede ações para promover a prá- presentada nos campeonatos,
tica esportiva entre atletas e a levando nosso nome ao topo
população em geral. As ações dos pódios”, afirmou.
estão detalhadas no plano de
governo publicado em seu site. PARCERIAS
De acordo com Chico, Ame- De acordo com Chico, a expericana vai receber melhorias na riência e bom relacionamento
estrutura esportiva existente e que adquiriu como vice-presiampliar a realização de com- dente da FPF (Federação Paupetições. “A população pede, lista de Futebol) irão ajudápor isso, vamos fortalecer o -lo na busca por parcerias pelo esporte. “Sabemos o caminho e vamos realizar parcerias
Candidato cita
para reformas e manutenção
a criação de
dos ginásios, campos, quadras e equipamentos públicos
mecanismo de
esportivos. O Centro Cívico e
apoio para o
velódromo serão reformados
e terão toda a estrutura neRio Branco
cessária para receber a população e nossos atletas. Vafutebol amador e retomar os mos implantar quadras de têtorneios ‘Gigantão’ e ‘Giganti- nis do modelo saibro no Cennho’”, comentou o candidato, tro Cívico, uma reivindicação
numa referência a campeona- que merece toda nossa atentos que foram tradicionais no ção e compromisso”, destacou.
As piscinas públicas tamcalendário do município.
“Fizemos questão de colocar bém foram lembradas pelo
em nosso plano de governo o candidato. “Queremos reativar
Chico cita volta de torneios tradicionais de futebol
incentivo à realização de cam- as piscinas públicas da cidade,
peonato municipal anual de ra- para atividades e competições,
Chico ainda defendeu dois mos de apoio ao futebol do
quetinha, das corridas de rua e inclusive para sediarmos eta- outros pontos que chamam a Rio Branco e busca por parcea criação da maratona munici- pas de campeonatos estaduais atenção em seu plano de go- rias para a retomada do base Jogos Regionais”, comentou. verno: criação de mecanis- quete profissional.
pal”, completou o empresário.
DA REDAÇÃO

Durante encontro com o deputado federal Nicolino Bozzella Junior, que é vice-presidente nacional do PSL (Partido Social Liberal) e presidente da comissão executiva do partido no estado de
São Paulo, semana passada, em Americana, o o ex-vereador Luiz Antonio Crivelari, Major Crivelari, candidato a prefeito, afirmou
que abriu mão do fundo
eleitoral em sua campanha.
"Para a eleição da majoritária, por princípio, não
podemos aceitar dinheiro
do fundão, nenhum centavo cairá na minha conta de
campanha. Não vou impor

isso aos candidatos a vereador, que caso queiram
usar, está à disposição pela estadual, pois é de direito por lei. Mas eu não quero. Estou fazendo a campanha do tostão contra o milhão”, disse Crivelari.
“Queremos ressaltar que
desde o começo deixamos
claro à executiva estadual
de que não aceitaríamos
fazer coligação com partidos de esquerda, apoiadores de Dória (João, governador) ou com legendas
que viessem pedir cargos.
Prefiro a derrota com hombridade e consciência livre
a assumir a prefeitura tendo acordos escusos", acrescentou o candidato.

Crivelari e Bozzella, semana passada, em Americana

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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DIVULGAÇÃO

VIOLÊNCIA

RAFAEL PROMETE CENTRO
DE REFERÊNCIA DA MULHER
DA REDAÇÃO

Rafael Macris, candidato a prefeito pela coligação Americana
Grande de Novo, se comprometeu a criar um Centro de Referência da Mulher na cidade. O
espaço, segundo ele, vai garantir atendimento público às mulheres vítimas de violência.
A proposta consta no plano
de governo do candidato e Rafael também falou do tema no
primeiro debate entre os prefeituráveis, na noite de terça-feira (3). Segundo dados levantados pela prefeitura jun-

Rafael Macris ressaltou número altos de casos

to ao TJ (Tribunal de Justiça) e
divulgados pela imprensa, entre 2013 e 2019, 5.321 mulheres
que foram vítimas de algum tipo de violência pediram medida protetiva à Justiça em Americana, média de duas por dia.
Para se ter ideia do tamanho
do problema, Campinas, cidade com população cinco vezes
maior, registrou 6.953 pedidos
no mesmo período. “O Centro
de Referência vai garantir atendimento psicológico, jurídico e
social de uma forma humanizada, com a atenção e a sensibilidade que essas situações exi-

gem”, afirmou o candidato. Segundo Rafael, o Centro garantirá atendimento para aquelas
mulheres que são vítimas de
algum tipo de violência e que,
depois de procurarem a DDM
(Delegacia de Defesa da Mulher), não são amparadas pelo poder público. “Nós vamos

Candidato
diz que vai
vai ampliar
a “Patrulha”

fechar o ciclo de atendimento, porque mulheres que infelizmente passam por isso precisam de apoio, precisam de
orientação. Elas não podem ficar desamparadas em um momento assim”, frisou.
Rafael também disse que
vai ampliar a Patrulha Maria
da Penha para evitar que as
mulheres voltem a ser agredidas. A patrulha é um serviço
da Gama (Guarda Municipal
de Americana), que consiste
em rondas específicas para
atender mulheres que obtiveram medidas protetivas.

DIVULGAÇÃO

PRAIAS

MARIA GIOVANA GARANTE
A REVITALIZAÇÃO DA ORLA
DA REDAÇÃO

O plano de governo de Maria Giovana Fortunato, da coligação Você tem Opção, reserva um capítulo especial
para o meio ambiente. Nele, há garantia de esforço
concentrado da Administração na promoção da qualidade ambiental, com o engajamento de toda a comunidade
no debate de soluções e na
execução de projetos.
Maria Giovana disse que
vai colocar em prática o projeto de revitalização e manuten-

Maria Giovana lembrou que bairros cresceram

ção das orlas da Praia Azul e
da Praia dos Namorados, com
investimentos em serviços e
equipamentos de lazer.
Para ela, de nada adiantaram os investimentos já feitos
na reforma da orla da Praia dos
Namorados se não existir uma
manutenção adequada, diária.
No caso da Praia Azul, o
resgate do antigo polo turístico também passa por investimentos em setores essenciais,
como os de saúde, educação e
segurança pública. “Os bairros
da região cresceram demais. A
orla resgatada depende da va-

lorização urbana do entorno”,
disse Maria Giovana. O plano prevê atuação política para a recuperação da qualidade da água da Represa de Salto Grande. Para isso, a Prefeitura deve ampliar as negociações com o governo paulista
e as cidades à montante, para

Candidata
assegura a
executação
do projeto

que deixe de existir a emissão
clandestina de resíduos urbanos e industriais no Rio Atibaia.
Além disso, o plano de governo cita instalação um novo
ponto de captação de água
bruta na represa, para o abastecimento de bairros do Pós-Anhanguera. A nova captação, por sinal, é prevista pelo próprio Plano Diretor. Ela
também será uma alternativa para que o abastecimento de toda a cidade toda seja
mantido se, por algum motivo,
a captação no Rio Piracicaba
tiver de ser suspensa.




DELIVERY
Almoço todos os dias
Jantar às sextas e sábados

#PEDENOVALMARTI




FOTO: FREEPIK

Av. Campos Salles, 415 • Americana • 3461-3231
FISIOTERAPIA DESPORTIVA ESPECIALIZADA

DR. RAFAEL DE BARROS
Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo

3645-1618
3407-7474
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CÂNCER DE PRÓSTATA

NOVEMBRO AZUL ACONTECE NO DIA 29
DA REDAÇÃO

A nona edição do Novembro
Azul O Jogo/Colorado, campanha de prevenção e conscientização sobre o câncer de
próstata, acontece este ano
no próximo dia 29. O evento,
marcado para o período das 9
às 11 horas, será na Arena Colorado (antigo campo do Vasquinho), no Conserva, e seguirá todos os protocolos de higiene e segurança.
Por causa da pandemia, o
jornalista Zaramelo Jr. e o médico Rogério Panhoca, responsáveis pela organização do Novembro Azul O Jogo/Colorado,
tiveram que mudar o formato
para evitar aglomeração.
De acordo com os organizadores, no evento deste ano
a troca de camisetas oficiais
por sabão em pó será no sis-

tema de drive-thru, ou seja, as
pessoas passam pelo local de
carro e o procedimento é realizado sem que elas tenham
que sair do veículo. A equipe
responsável pela entrega, formada por familiares dos organizadores e voluntários, usará
os EPIs (equipamentos de proteção individual) adequados.
A princípio, 250 camisetas
oficiais estarão disponíveis para troca mediante doação mínima de 1 kg de sabão em pó.
Zaramelo e Panhoca ressaltaram que será permitida a troca
de no máximo duas camisetas
por veículo. "Há necessidade
que estejam pelo menos duas
pessoas no carro. Uma pessoa
só, mesmo com mais de 1 kg
de sabão em pó, terá direito a
uma camiseta", explicaram.
Outra ação será a distribuição de vouchers para a realização de exames de PSA (antígeno prostático específico), usado principalmente para rastreamento do câncer de
próstata em homens assintomáticos. É também um dos

WADO PELLIZONI | 24 DE NOVEMBRO DE 2019

Rogério Panhoca e Zaramelo Jr. são responsáveis pela campanha em Americana

Dentro da programação do 9º
Novembro Azul O Jogo/Colorado, o médico Rogério Panhoca e o jornalista Zaramelo Jr.,
responsáveis pela campanha
em Americana, participam na
próxima segunda-feira (9) de
live que será exibida pelas redes sociais do Rotary Club de

Americana-Ação. Panhoca e
Zaramelo serão entrevistados
pelo jornalista Jairo Guilherme
Silva e abordarão temas relacionados ao mês de conscientização e prevenção do câncer
de próstata. A live será transmitida no período das 20 às
21 horas pelo Facebook, Ins-

primeiros exames realizados
em homens que apresentam
sintomas que podem ser causados pela doença.
Segundo os responsáveis pela organização, receberão os vouchers homens
com idade acima de 50 anos
e que não possuam convênio médico. Exames alterados
serão convocados para atendimento de urologistas voluntários da campanha.
O 9º Novembro Azul O Jogo/Colorado tem patrocínio
de São Lucas Saúde, Sanfarma, Rede de Supermercados
Pague Menos, Grupo Contatto
e Kart Pé de Chumbo; e apoio
de O Liberal, Bar Beppo, Projeto Sport e Vogel Design.

tagram e Youtube do Rotary
Club de Americana-Ação.

de 5 km, para o próximo dia 22,
para divulgação de mais uma
edição do Novembro Azul O
SIMULADO
Jogo/Colorado. A ideia da duOs esportistas Fábio Guidolin, pla, além de propagar a campado Bike Hotel Sports, e Thiago nha, é arrecadar sabão em pó
Cia, da THF Marketing e Even- para repassar ao projeto. Eles
tos, planejam a realização de devem fechar os detalhes nesum simulado de corrida de rua te final de semana. (DA REDAÇÃO)

•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

