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POSTO
SÃO VITO

35 ANOS DE
HONESTIDADE E

RESPONSABILIDADE

Calçados, bolsas 
e acessórios,

com qualidade 
e preço acessível,

você encontra aqui!

Lojas em Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba

Pé de Chumbo aponta campeão da 
temporada em rodada com quatro 
corridas, neste sábado, em Paulínia. 

A disputa envolve quatro pilotos.
P. 6 a 11

ROGÉRIO POMPERMAYER
403 PONTOS

THÉO TREVISANI
389 PONTOS

DOUGLAS PITOLI
386 PONTOS

GIOVANNI PAMFÍLIO
384 PONTOS

FOTOS: WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM 2020
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RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO   (19) 3471-4515

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

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

FOTO: FREEPIK

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

RACEMAN ENTRA NA RETA FINAL
KART

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A Copa Raceman de Kart está 
entrando na reta final da tem-
porada 2020 com a disputa pe-
lo título em aberto nas duas ca-
tegorias. A penúltima etapa do 
ano acontece amanhã (14), a 
partir das 7h45, no kartódro-
mo de Nova Odessa. A progra-
mação prevê a primeira bateria 
para as 9h25 e a segunda para 
as 10h25. As rodadas finais, no 
mesmo local, serão nos dias 28 
de novembro e 12 de dezembro.

Na Graduados A, que é a 
principal categoria do cam-
peonato, três pilotos estão 
envolvidos mais diretamen-
te na luta pelo título: Gusta-
vo Valente (Gurga), líder com 
296 pontos; Ricardo Domin-
gos (Kelé), segundo colocado 
com 260; e Henrique Zafalon, 
terceiro com 247.

Como ainda haverá o des-
carte obrigatório de pon-

tos previsto em regulamen-
to, a tendência é que caia a 
diferença entre os ponteiros, 
abrindo, inclusive, possibilida-
des matemáticas para Ricardo 
Aziz, que está em quarto lugar 
com 217 pontos, e Marcel Se-
ga, o quinto com 215.

Divisão de acesso, o Ran-
king B da Copa Raceman vê 
disputa particular entre Ma-
theus Ferreira (Jovem), lí-
der com 293 pontos, e Ricar-
do Romi, vice com 292. Mes-
mo com o descarte, é impro-
vável que outro piloto entre 
na briga pelo título da catego-
ria. O único que pode estragar 
os planos da dupla é Luiz Pa-
loni, que ocupa a terceira po-
sição com 240 pontos.

Descarte de
pontos deve
tornar mais
forte a briga
pelo título

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A

PILOTOS PONTOS
 1º Gustavo Valente 296
 2º Ricardo Domingos 260
 3º Henrique Zafalon 247
 4º Ricardo Aziz 217
 5º Marcel Sega 215
 6º Douglas Silva 201
 7º Marcelo Assiz 189
 8º Cristiano Aro 171
 9º Rood Mark 156
 10º Rafael Zara 156
 11º Adriano Rinalti 107
 12º Gustavo Pires 67
 13º Alfredo Viana 60
 14º Eduardo Rizzo 38

GRADUADOS B
PILOTOS PONTOS
 1º Matheus Ferreira 293
 2º Ricardo Romi 292
 3º Luiz Paloni 240
 4º Caio Pinotti 221
 5º Alexandre Bissi 203
 6º Douglas Campos 202
 7º Felipe Brutos 154
 8º Edinei Sato 146
 9º Fernando Ongaro 133
 10º Caio Pelisson 122
 11º Ricardo Paloni 102
 12º Daniel Macena 96
 13º João Bonelli 27

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A edição 2020 da Copa San-
remo de Kart será fechada no 
próximo dia 27, em rodada no-
turna programada para o Kartó-
dromo San Marino, em Paulínia, 
que definirá os campeões das 
duas categorias. Rafael Pasto-
rello, de Araras, é o líder na Pró 
com 327, enquanto Ricardo La-
zinho, de Americana, ocupa o 
primeiro lugar na Light com 312.

Na nona etapa, realizada 
no dia 7, os ganhadores foram 
Marcelo Arruda, na Pró, e Luiz 
Cervone, na Light. "A Copa 
Sanremo está muito disputa-
da este ano nas duas catego-

rias. Os campeões só serão co-
nhecidos na última etapa, algo 
que não acontecia fazia tem-
po, mostrando o equilíbrio en-
tre pilotos e equipes", comen-
tou o preparador e organiza-
dor Ivan Milani.

O Top 5 da Copa Sanre-
mo, sem considerar o descarte 
obrigatório, é a seguinte:

PRÓ - 1º) Rafael Pastorel-
lo - 327 pontos; 2º) Kaio Dias 

- 309; 3º) Cauã Mendes - 277; 
4º) Léo Lino -  244; e 5º) Luiz 
Eduardo Salau (Dado) - 235.

LIGHT - 1º) Ricardo Lazinho 
- 330 pontos; 2º) Fábio Bussa-
mara - 325; 3º) Rodrigo Monzil-
lo - 282; 4º) João Gabriel - 254; 
e 5º) Cleber Sachetto - 202.

RODADA NOTURNA 
FECHA A SANREMO

Pódio da Pró na nona etapa, dia 7, em Paulínia

DIVULGAÇÃO

Pilotos da Raceman voltam amanhã à pista do kartódromo de Nova Odessa

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

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Quatro pilotos do Campeona-
to Pé de Chumbo estão confir-
mados no Campeonato Brasi-
leiro de Kart, que será realiza-
do no Speed Park, em Birigui, 
que fica a aproximadamen-
te 420 km de Americana. São 
eles: Rafael Contatto, Rogério 
Pompermayer, Douglas Pitoli e 
Paulo Rosa. A competição, di-
vidida em duas fases, será en-
tre os dias 7 e 19 de dezembro.

Dos quatro representantes 
do PDC, três moram em Ame-
ricana (Rafael, Rogério e Pi-
toli) e um em Paulínia (Paulo). 
Eles estiverem recentemente 
no Speek Park para uma série 
de treinamentos com o pre-
parador Rodrigo Bedore e o 
mecânico Bruno Fiorotto, da 
RB3 Prepação. Rafael e Ro-
gério, que já foram campeões 
do Pé de Chumbo, vão dispu-
tar o Brasileiro na categoria 
F4 Senior, que será na 1ª fase, 
entre os dias 7 e 12.

Pitoli e Paulo estarão no 
traçado de Birigui na 2ª fase, 
que acontece no período de 15 
a 19. Pitoli é da F4 Super Senior, 
enquanto Paulo é da F4 Super 
Senior Master. Os pilotos do 
PD’Chumbo sabem que terão 
pela frente adversários de alto 
nível de diversos estados bra-
sileiros, mas estão confiantes. 
Preferem não fazer prognós-
ticos quanto a resultados, po-
rém, os quatro esperam brigar 
por posições entre os melho-
res de suas categorias.

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A Porsche Carrera Cup Brasil vi-
ve esta semana, em Interlagos, 
em São Paulo, a etapa final da 
Sprint (corrida rápida). O piloto 
Pedrinho Aguiar, de Americana, 
estará na pista de 4.309 me-
tros em busca do Top 3 da ca-
tegoria Carrera Cup 4.0, que é 
a principal do campeonato.

Com 115 pontos, o ameri-
canense ocupa o quinto lu-

gar e não alcança mais o lí-
der Miguel Paludo, que apa-
rece com 178. O objetivo de 
Pedrinho é brigar por posi-
ções com Werner Neuge-
bauer, segundo com 136; Li-
co Kaesemodel, terceiro com 
133; e Pedro Boesel, quarto 
com 121. A primeira corrida da 
rodada tripla será nesta sex-
ta-feira (13), às 17h13. As ou-
tras duas estão programadas 
para amanhã (14), respectiva-
mente às 11h08 e 15h58.

>> Pedrinho ocupa 
o 5º lugar na Cup 4.0

AUTOMOBILISMO

PEDRINHO OCUPA O
5º LUGAR NA CUP 4.0

DIVULGAÇÃO

PILOTOS DO PDC
ENCARAM DESAFIO

KART
ARQUIVO PESSOAL

Bruno, Rafael, Pitoli, Bedore, Paulo e Rogério,
no Speed Park, em Birigui, para treinamentos
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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

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

As campanhas Outubro Rosa 
(câncer de mama) e Novembro 
Azul (câncer de próstata) emba-
laram o torneio de raquetinha 
organizado pela Rede Femini-
na de Combate ao Câncer de 
Santa Bárbara d’Oeste, entre os 
dias 4 e 8 deste mês, em quadra 
de saibro no bairro Santa Ali-
ce, naquela cidade. No total, 24 
duplas participaram da disputa 
nas chaves masculina e feminina.

“Um dos objetivos do torneio 
foi mobilizar pessoas sobre o 
câncer de mama e de prósta-
ta e incentivá-las às boas prá-
ticas de hábitos saudáveis em 
seu dia a dia”, comentou Carla 
Bueno, gestora da Rede Femi-
nina. “Também serviu para ar-
recadar fundos para a compra 
de suplemento alimentar oral a 
pacientes efetivamente em tra-
tamento do câncer com neces-

sidades nutricionais específi-
cas”, acrescentou.

Carla ressaltou o apoio dos 
voluntários Felipe Araújo, Fer-
nando Siqueira e Francielli Bue-
no Amaral, além de colabora-
dores da instituição barbaren-
se. A Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer atua há 48 anos 
e atualmente atende 32 crian-
ças e adolescentes e 190 pes-
soas adultas e seus familiares.

FINAIS
Os jogos finais do 1º Torneio de 
Raquetinha Outubro Rosa/No-
vembro Azul aconteceram no 
domingo e definiram os cam-
peões de todas as categorias.

Os resultados foram estes: 
Thaís/Daniela 9x8 Adriana/Mi-
rella, Moncler/Messias 8x4 An-
tonio Augusto/Rodrigo, Simo-
ne/Nicole 4x8 Maria Eduarda/
Bruna, Ruy/Iran 8x3 Ricardo/Ed-
milson, Dayse/Luciane 4x8 Sa-
ra/Letícia, Guilherme/Samuel 

CAMPANHAS DE PREVENÇÃO
EMBALAM TORNEIO EM SB

RAQUETINHA

Carla e Franciele atuaram na organização do torneio

DIVULGAÇÃO

QUADRO DE HONRA
CAMPEÕES

Camila Siqueira/Maria Cláudia Pascon
Bruna Dória/Maria Eduardo Santos

Sara Dollo/Letícia Dollo
Thaís Fagnolli/Daniela Fornel
Felipe Araújo/Maciel Benits

Ruy Campos Neto/Iran Dollo
Guilherme Minotti/Samuel Minotti
Messias Rostirolla/Moncler Sgubin

VICES
Francielli Amaral/Talita Bueno Covolan
Simone Lopes/Nicole Caetano Gomes

Daysy Roman/Luciane Manzatto
Adriana Batagin/Mirella Barbosa

José C. Bignotto Jr./Paulo Paschinelli
Ricardo de Camargo/Edmilson dos Santos

Ramon Vazquez Filho/Alan César dos Santos
Antonio Augusto Duarte/Rodrigo Macris

8x4 Ramon/Allan, Camila/Maria 
Cláudia 8x4 Fran/Talita e Maciel/
Felipe 8x1 Paulo/José Cláudio.

As duplas campeãs e vi-
ces, tanto na principal como 
na consolação, receberam tro-
féus personalizados.

Moncler Sgubin foi um  
dos campeões do torneio  
em Santa Bárbara

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE NOVEMBRO DE 2020
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Mesmo derrotado na rodada desta semana - em parceria com Sérgio Lião (Pivete), perdeu 
para Robson Ferro (Robão) e Henrique Demarchi por 0/6 e 1/6 -, Alberto Soutelo (Betão 
- foto) aproximou-se do título do Ranking A do 20º Torneio “Amigos ATC” de Raquetinha. 
Ele tem 27 pontos e se conquistar mais 3 nas duas rodadas que faltam não poderá ser 
superado por ninguém - Demarchi e Rogério Armond, com 23 pontos, são os únicos 
que o ameaçam. No Ranking B, a disputa está bastante interessante e indefinida. Hugo 
Santiago ocupa a liderança com 25 pontos, mas Marcelo Marusso e Robão, cada um com 
24, estão no vácuo e podem terminar na frente. A rodada da próxima quarta-feira (18), 
no complexo de saibro da academia Americana Tennis Center, terá Fred Carvalho/Fábio 
Pires x Fernando Pires/Demarchi, Betão/Franco x Rafael Lima/Rogério, Hugo/César x 
Sayão/Pivete e Robão/Maurício Ferreira (Zebu) x Fernando Bilibio/Marusso. (ZARAMELO JR.)

BETÃO APROXIMA-SE 
DO TÍTULO DO “AMIGOS”

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

O vereador Thiago Brochi teve 
atuação na intermediação de verbas 
para o esporte de Americana 
no atual mandato. No total, ele 
conseguiu em torno de R$ 900 
mil. Do governo estadual, através 
do deputado Cauê Macris, o 
parlamentar obteve R$ 300 mil 
para a construção do novo núcleo 
de treinamento do judô, que será 
no bairro São Manoel. Através do 
deputado federal Vanderlei Macris, 
Brochi conquistou R$ 300 mil para 
melhorias na Escola de Goleiros 
Camisa 1 e outros R$ 300 mil 
para a revitalização do centro de 
treinamento de ginástica artística 
no complexo do Centro Cívico. 
“Certamente fui o vereador que 
mais verba trouxe para o esporte 
de Americana, dando especial a 
atenção a projetos que são muito 
importantes na formação de 
crianças, adolescentes e jovens”, 
comentou o vereador. (DA REDAÇÃO)

BROCHI INTERMEDIA VERBAS 
DE R$ 900 MIL PARA ESPORTE
O JOGO | ARQUIVO | 19 DE OUTUBRO DE 2019
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Av. Campos Salles, 415 • Americana • 3461-3231
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FOTO: FREEPIK

DELIVERY
Almoço todos os dias

Jantar às sextas e sábados

FISIOTERAPIA DESPORTIVA  ESPECIALIZADA

Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo

3645-1618
3407-7474

DR. RAFAEL DE BARROS

Fundação: 6 de fevereiro de 2003 
Propriedade da empresa Zaramelo Jr. Comunicação

Rua das Palmeiras, 362 - Jd. Planalto - CEP 13.468-030 - Americana/SP

Os textos publicados no O JOGO não podem ser reproduzidos sem prévia autorização. 
Os artigos assinados não signifi cam, necessariamente, a opinião do jornal.

DIRETORES
Carlos Zaramelo Júnior 

Mônica Rosa Binotto Zaramelo
Renan Binotto Zaramelo

CONTATO
(19) 99760-7974

contato@jornalojogo.com.br

IMPRESSÃO
Jornal O Liberal

JORNALISTA RESPONSÁVEL
MTB 37.014

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

PÉ DE CHUMBO APONTA CAMPEÃO NO SAN MARINO
KART

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A 15ª temporada do Pé de 
Chumbo - Copa Sópneus Goo-
dyear de Kart 2020 - chega a 
seu final neste sábado (14), no 
Kartódromo San Marino, em 
Paulínia. O campeão será co-
nhecido na rodada que come-
ça às 8 horas e tem quatro cor-
ridas programadas - uma vá-
lida pela penúltima rodada e 
três pela última. Serão 60 vol-
tas para que seja conhecido o 
nome do piloto que terá seu 
nome na Galeria de Campeões.

A briga envolve quatro pi-
lotos: Rogério Pompermayer 
e Théo Trevisani, que já con-
quistaram o título em outras 
temporadas, e Douglas Pitoli 
e Giovanni Pamfílio, que bus-
cam entrar para o seleto grupo 
de ganhadores do tradicional 
campeonato. Rogério é o líder 

4 corridas
fazem parte
da programação
da rodada no
San Marino

CLASSIFICAÇÃO
PRÓ

PILOTOS PONTOS
 1º Rogério Pompermayer 403
 2º Théo Pioli 389
 3º Douglas Pitoli 386
 4º Giovanni Pamfílio 384
 5º Candido Neto 317
 6º Fernando S.André 311
 7º Marcelo Marusso 310
 8º Carlinhos Carrion 302
 9º William Saura 299
 10º Rafael Contatto 296
 11º Alberth Janjon 264
 12º Patrik Neves 247
 13º André Gonçalves 230
 14º Marcelo Contatto 162

LIGHT
PILOTOS PONTOS
 1º Paulo Rosa 268
 2º Carlos Barbosa 241
 3º Ivan Dantas 230
 4º Ederson Rodrigues 214
 5º Oswaldo Nogueira 213
 6º Mayckon Mota 212
 7º Fábio Santarosa 163
 8º Fernando Rodovalho 154
 9º Pedro Marusso 146
 10º Rodrigo Pestana 130
 11º Alexandre Bassora 96
 12º Givago Nunes 58
 13º Rafael Barberatto 35
 14º Bruno Rodrigues 33
 15º  Wilisson Ribeiro Fº 14

com 403 pontos, com peque-
na folga para os demais postu-
lantes à taça. Théo aparece em 
segundo lugar com 389 pon-
tos, enquanto Pitoli é o terceiro 
com 386 e Giovanni é o quar-
to com 384.

Como a rodada que fecha 
o ano terá quatro corridas de 

15 voltas cada, a disputa es-
tá em aberto, pois há mui-
tos pontos em jogo, sem con-
tar variáveis como, por exem-
plo, quebra de equipamento e 
batida. Por isso, é precipitado 
qualquer prognóstico, princi-
palmente pelo nível técnico de 
pilotagem do quarteto.

LIGHT
Na categoria Light, que é a 
divisão de acesso do Pé de 
Chumbo, os candidatos ao tí-
tulo são Paulo Rosa, que ocu-
pa a liderança com 268 pon-
tos; Carlos Barbosa, segun-
do colocado com 241; e Ivan 
Dantas, terceiro com 230. O 

campeão estará no grupo de 
elite em 2021.

Outros três pilotos têm 
chances matemáticas, mas 
precisam contar com uma 
combinação de resultados 
para chegar ao topo: Ederson 
Rodrigues, Oswaldinho No-
gueira e Mayckon Mota.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE NOVEMBRO DE 2020

Rogério ganhou as duas 
corridas na rodada noturna 
e está na liderança
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Com quatro 
corridas, 
ainda dá 

para chegar ao título. 
Claro que o Paulo 
vem treinando e 
correndo muito bem, 
mas estou confiante. 
Estou preparado para 
fazer páreo com ele, 
sem esquecer que o 
Ivan também pode 
surpreender. Nós três 
estamos próximos 
para resolver isso.”
CARLOS BARBOSA

Com quatro 
baterias, 
são mais 

142 pontos em jogo. 
Se acontece alguma 
coisa, você perde uma 
bateria e aí complica. 
Focado eu estou. 
Tem que contar com a 
sorte e ficar de olho nos 
outros três. Correr com 
a cabeça focada neles. 
Está tudo embolado. 
Não tem essa de já 
cantar que é campeão.”
ROGÉRIO POMPERMAYER

ESPORTE

PÉ DE CHUMBO APONTA CAMPEÃO NO SAN MARINO O QUE ELES DIZEM...

GALERIA DE CAMPEÕES

2006
RAFAEL D’AGOSTINI

2007
LEANDRO CUNHA

2008
NINO RIGUE

2009
NINO RIGUE

2010
ERALDO SANTOS

2011
MARCELO MARUSSO

2012
BETO MANTOVANI

2013
PATRIK NEVES

2014
NINO RIGUE

2015
ROGÉRIO POMPERMAYER

2016
TITE SANTO ANDRÉ

2017
RAFAEL CONTATTO

2018
TITE SANTO ANDRÉ

2019
THÉO TREVISANI

2020
?

Vou manter 
o foco, sem 
arriscar. 

Espero terminar bem e 
levar o caneco da Light, 
além de ficar entre 
os cinco primeiros na 
classificação geral.”
PAULO ROSA

Estou pensando 
que está tudo 
em aberto. 

Os problemas que tive 
na última etapa e que me 
atrapalharam bastante 
podem acontecer com 
aqueles que estão na 
minha frente na próxima. 
São quatro baterias.”
IVAN DANTAS

Ficou um pouco mais difícil, um pouco 
mais complicado, mas não tem nada 
definido. São muitos pontos ainda 

em jogo. Pessoal está pilotando muito bem. 
Vou me manter focado e espero ter um pouco 
mais de sorte do que tive nas outras etapas.”
GIOVANNI PAMFÍLIO

Negócio está 
‘tumultuado’. 
Apesar do 

Rogério estar um 
pouco à frente, guiando 
muito e com sorte de 
campeão, sábado são 
quatro baterias num 
dia só. São muitos 
pontos. Tem que fazer 
uma mistura de cautela 
e arrojo. De todos os 
anos que participei, 
esse ano, com todo 
respeito ao demais, o 
nível de tocada está o 
mais alto de todos.”
DOUGLAS PITOLI

Está uma 
situação mais 
difícil para tirar 

esse campeonato das 
mãos do Rogério. Ele 
tem uma v antagem bem 
grande, mas nunca se pode 
dizer que o campeonato 
já está definido, pois 
um mau resultado dele 
pode mudar tudo.”
THÉO TREVISANI

ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE OUTUBROI DE 2020
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Das três corridas programadas 
para a penúltima etapa da Co-
pa Sópneus Goodyear de Kart 
Pé de Chumbo, duas foram reali-

zadas e tiveram vitória de Rogé-
rio Pompermayer em ambas, na 
noite de terça-feira (10), no Kar-
tódromo San Marino, em Paulí-
nia. A terceira, em razão da chu-
va, foi cancelada e ficou para 
amanhã (14), no mesmo local, na 
rodada que fecha a temporada.

O mau tempo em toda a re-
gião na terça-feira deixou a di-
retoria e os pilotos do Pé de 
Chumbo em alerta, pois havia 
o risco da etapa noturna não 

acontecer se a chuva não ces-
sasse. No final da tarde, no en-
tanto, o tempo melhorou e os 
karts foram para a pista.

Na primeira corrida, Rafael 
Contatto largou na pole position 
e manteve a posição até a nona 
volta, quando foi ultrapassado 
por Rogério Pompermayer, que 
estava em sua cola desde o iní-
cio. O piloto #23 conseguiu abrir 
vantagem para Douglas Pitoli e 
Théo Trevisani, que também su-

peraram Rafael, e completou as 
15 voltas em 11m58s834, média 
de 77,24 km/h.

Com inversão de grid entre os 
oito primeiros da bateria anterior, 
Neto Candido saiu na pole na se-
gunda corrida, mas logo nas pri-
meiras voltas viu William Saura 
assumir a ponta. Por sua vez, Wil-
liam liderou a prova até a ultrapas-
sagem de Rogério, que largou na 
quarta fila e fechou as 15 voltas 
em 12m23s534, média de 74,64 

km/h. Quando os pilotos se pre-
paravam para voltar aos karts pa-
ra a terceira corrida da programa-
ção, voltou a chover em Paulínia. 
A diretoria do campeonato, en-
tão, reuniu-se e optou pelo cance-
lamento para não colocar em ris-
co a integridade física dos pilotos.

“Em virtude das condições da 
pista com a chuva, foi a decisão 
mais sensata. Transferimos essa 
corrida para sábado, abrindo nos-
sa programação. Depois, na se-
quência, teremos outras três váli-
das pela última etapa”, explicou o 
presidente Marcelo Marusso.

PARCIAL
Com mais uma corrida a ser rea-
lizada, a penúltima etapa do 
PD’Chumbo tem liderança de 
Rogério Pompermayer com 62 
pontos, seguido por Théo Tre-
visani (58), Douglas Pitoli (57), 
William Saura (54) e Giovanni 
Pamfílio (52). Na Light, que corre 
junto com a Pró, mas tem classi-
ficação à parte, Paulo Rosa, que 
foi o melhor da categoria nas 
duas baterias, é o primeiro com 
45 pontos. Depois, estão Carlos 
Barbosa (36), Fernando Rodova-
lho (35),  Pedro Marusso (33) e 
Ederson Rodrigues (28).

Líder pouco 
permitiu aos 
adversários 
na rodada no 
San Marino

EM NOITE DE CHUVA, ROGÉRIO VENCE DUAS CORRIDAS
KART
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Rua Achiles Zanaga, 26
Vila Medon, Americana - SP

contato@grupoclarian.com.bro@grupoclarian.com.bro@grupoclarian.com.br

19 3604.8010

Contrate

está aqui!!está aqui!!

plano de saúde

EM NOITE DE CHUVA, ROGÉRIO VENCE DUAS CORRIDAS

No intervalo entre as bate-
rias do Pé de Chumbo, terça-

-feira (10), no San Marino, em 
Paulínia, houve o Grande Prê-
mio Sópneus Goodyear de 
Kart, que reuniu representan-
tes dos patrocinadores mas-
ter do campeonato. Eles fo-
ram à pista com karts indoor 
(borrachão). Após disputa in-

tensa com Marcelo Dinhi du-
rante a maior parte da corri-
da, André Godinho de Frei-
tas foi o vencedor, completan-
do 17 voltas em 16m14s400. 
Marcelo chegou em segun-
do, 15s097 atrás, pois perdeu 
tempo ao rodar numa curva 
e parar na proteção de pneus 
na área de escape.

Além de André e Marce-
lo, o pódio do GP também te-
ve Gabriel Gomes, em terceiro 
lugar; Renato Lopes, em quar-
to; e Felipe Caldeira, em quin-
to. Demais participantes fo-
ram Guilherme Correa, Car-
los Henrique, carlos Eduar-
do, Rosival Neves, Ana Lúcia 
e Larissa Lazaro. "A Sópneus 

e a Goodyear são parceiras 
do Pé de Chumbo já há vários 
anos e realizamos esse GP co-
mo forma de agradecimento e 
reconhecimento pelo apoio. É 
muito bacana ver os represen-
tantes das empresas na pista. 
Nos sentimos honrados em 
recepcioná-los", disse o vice-

-presidente do Pé de Chumbo, 

Marcelo Contatto. Amanhã, 
no encerramento da tempoo-
rada do PDC, mais uma vez os 
parceiros do campeonato es-
tarão na pista, desta vez para 
a Corrida dos Patrocinadores. 

“Nesta corrida de sábado, ca-
da empresa terá um represen-
tante competindo”, salientou 
Contatto. (ZARAMELO JR.)

PROGRAMAÇÃO

8H ÀS 8H15
BRIEFING

8H20 ÀS 8H35
TOMADA DE TEMPO

8H40 ÀS 9H
1ª CORRIDA

9H55 ÀS 10H15
2ª CORRIDA

10H20 ÀS 10H50
PATROCINADORES

11H30 ÀS 11H40
3ª CORRIDA

12H30 ÀS 12H50
4ª CORRIDA

Na segunda corrida, 
Rogério (23) superou William 

(13) e conquistou a vitória

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE NOVEMBRO DE 2020

Paulo e Barbosa foram os melhores da Light

ANDRÉ FREITAS FATURA GP DOS PATROCINADORES

Representantes da Sópneus e Goodyear em 
pose especial após o GP no San Marino
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O JOGO, parceiro do Pé de Chumbo desde a primeira edição, em 2006, 
acompanhou toda movimentação, dentro e fora das pistas, da penúltima etapa 
da temporada 2020 da Copa Sópneus Goodyear, na noite de terça-feira (10), 
no Kartódromo San Marino, em Paulínia. Confira alguns momentos!

Com pilotos alinhados no grid da rodada noturna, em Paulínia, Rafael Contatto e
Rogério Pompermayer seguram a bandeira do Brasil para execução do Hino Nacional

Rodrigo Pestana e
Fábio Santarosa rumo aos karts

Colocando a conversa em dia,
Alberth Janjon e Pedro Marusso

O inconfundível estilo
de Alexandre Bassora

A descontração de Marcelo Marusso e Ivan Dantas

Ederson Rodrigues e Oswaldinho Nogueira
sempre de olhos atentos em toda movimentação

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE NOVEMBRO DE 2020
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Diretor da academia Aloha Beach Sports, Danilo Binda Glasser anunicou para dezembro, entre os dias 4 e 
6, a realização de mais um torneio em suas quatro quadras. Será o 2º Aloha Open de Beach Tennis, que tem 
as inscrições abertas até o próximo dia 30. A disputa, de acordo com Danilo, será nas categorias Feminina, 

Masculina e Mista nos níveis A, B, C e Iniciante. Segundo o dirigente, são esperados jogadores de Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste, Limeira, Piracicaba, Nova Odessa, Sumaré, Paulínia, Campinas, São Paulo e Sorocaba.
ERRATA Ao contrário do publicado na edição da semana passada, a equipe Tennis Way (foto), campeã do 
2º Beach Dellas Aloha, é formada pelas seguintes jogadoras: Bianca Pedrozo, Daniela Guilhermino, Karina 
Glasser, Ana Luiza Moriggi Glasser, Elaine Oriane Melo, Ana Carolina Morelli, Karina Satie Rasera, Amanda 

Ferracciu Helminsky, Flávia Espinosa, Roberta Chiconi, Crislaine Pereira Ferracciu, Letícia Guilhermino, 
Alessandra Rodrigues, Kiara Rampazzo, Gisele Daiane de Oliveira Magnusson, Letícia Sperandio Beraldo, 

Angelyne Gutierrez Adasme, Elisabete Cristina Shiraga, Juliana Birolo e Carol Barros. (ZARAMELO JR.)

ALOHA ANUNCIA MAIS UM 
TORNEIO DE BEACH TENNIS

PAULO ARANTES FOTOGRAFIA | DIVULGAÇÃO

Pela penúltima rodada da 1ª fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, 
o Rio Branco tem jogo muito importante contra o Itararé, neste sábado (14), 
às 15 horas, no Estádio Virgínio Holtz, em Itararé. Para manter-se vivo na luta 
por uma vaga do Grupo 4 à sequência da competição, o time de Americana 

não pode pensar em derrota. No momento, o Rio Branco é o terceiro colocado 
do grupo com 9 pontos, atrás do Itararé, líder com 12, e do Independente 
de Limeira, segundo com 11. O regulamento do campeonato determina 

que avançam à 2ª fase os dois melhores de cada grupo e os dois terceiros 
colocados com melhor índice técnico. Se ganhar amanhã, o Rio Branco passa 

a depender de uma vitória contra o União Barbarense, em derbi marcado 
para a próxima quarta-feira (18), às 15 horas, no Estádio Décio Vitta, para 

carimbar o passaporte. Se perder ou empatar, terá de, além de derrotar o rival, 
depender de combinação de resultados. A situação do time do técnico Marcos 

Campagnollo era bastante favorável, mas os empates contra o União e o 
Elosport e a derrota para o Independente reverteram o quadro. O outro jogo de 
amanhã do G4 será Elosport x Independente, em Capão Bonito. (ZARAMELO JR.)

RIO BRANCO JOGA  
PARA SEGUIR VIVO

ALEX FERREIRA | RIO BRANCO | DIVULGAÇÃO
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RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO   (19) 3471-4515

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

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

AMIGOS PASSAM DE "BAR EM BAR" COM SUAS BIKES
CONFRATERNIZAÇÃO

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Formado por empresários e 
profissionais liberais, grupo 
de 10 amigos viveu uma tar-
de muito especial, sábado (7), 
por ruas e avenidas de Ame-
ricana. Com saída e chegada 
no Bike Hotel Sports, no Terra-

merica, eles usaram suas bikes 
barra forte (sem marcha) para 
percorrer um trajeto de aproxi-
madamente 15 km, com quatro 
paradas para “hidatração” em 
pontos tradicionais da cidade.

Com direito até a participa-
ção de uma bicicleta Fuji, fabri-
cada em 1948 e “pilotada” por 
Fábio Guidolin (Guidola), um 

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE NOVEMBRO DE 2020

dos idealizadores do “Catraca 
de Bar em Bar”, o grupo pas-
sou pelo Armazém 110, na rua 
das Paineiras, no Jardim São 
Paulo; Bar Beppo, na rua Pri-
mo Picoli, no Centro; Bar Fla-
mengo, na Rua Tamoio, na Vila 
Gallo; e Mercearia do Queiróz, 
na Florindo Cibim, também no 
Jardim São Paulo.

Guidola explicou que o 
“Catraca de Bar em Bar” surgiu 
numa conversa que ele e Gio-
vanni Pamfílio tiveram no iní-
cio deste ano, quando da mu-

dança de endereço do Bike 
Hotel Sport. “Tinha umas bi-
kes antigas no Bike Hotel e fa-
lei que ia ‘desovar’ na mudan-
ça. O Giovanni disse que antes 
tínhamos que fazer um tour 
pela cidade. Fomos amadure-
cendo a ideia, reunimos mais 
um pessoal apaixonado pelo 
ciclismo e sábado, enfim, rea-
lizamos”, disse.

O pedal foi totalmente sem 
compromisso, sem tempo de-
terminado para terminar. Du-
rante todo o trajeto, eram visí-

Grupo alinhado para foto exclusiva do O JOGO em frente à Mercearia do Queiroz: Pé Meneghel, Renato Leaon, Filipe Zaramello, Giovanni Pamfílio, 
Nilton Santarosa, Ricardo Ruzza, Adalberto Queiroz (atrás), Artur Mendes, Remo Cecchini, Marco Véio, Fábio Guidola e Allan de Paulo

Filipe Zara e Fábio Guidola, registrando todos os momentos
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OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana

3461-6182 • 3461-8652

advocacia@castilhoeandreetta.com.br

AMIGOS PASSAM DE "BAR EM BAR" COM SUAS BIKES

veis a alegria e a descontração 
dos amigos. “Foi uma mistu-
ra de confraternização, amiza-
de e parceria, sem contar a in-
teração com os donos e clien-
tes dos bares onde paramos”, 
citou Guidola. “Estou com as 

pernas doloridas, pois pega-
mos várias subidas e as bikes 
barra forte são muito pesa-
das, então o desgaste é bem 
grande, mas valeu muito a pe-
na. Foi muito divertido ver o 
pessoal tendo que colocar os 

pés no chão várias vezes pa-
ra parar as bikes, pois tinha ho-
ra que o freio não funcionava. 
Eu mesmo quase acabei com a 
sola do meu tênis. Voltamos a 
ser crianças”, salientou Guidola, 
entre boas gargalhadas.

De acordo com o diretor do 
Bike Hotel, o “Catraca de Bar 
em Bar” deve ter mais uma 
edição em 2020, próximo ao 
Natal. Ele, porém, revelou que 
a partir do ano que vem a ideia 
é realizar quatro edições - uma 

em cada estação (outono, in-
verno, primavera e verão).

O JOGO acompanhou com 
exclusividade essa aventu-
ra sem compromisso e muito 
descontraída dos amigos. Con-
fira algumas imagens!

PARTICIPANTES
ARTUR MENDES

GIOVANNI STIVAL PAMFÍLIO
FÁBIO GUIDOLIN (GUIDOLA)
FILIPE ZARAMELLO (ZARA)

RICARDO RUZZA
JOSÉ LUIZ MENEGHEL (PÉ)

NILTON SANTAROSA
MARCOS ROMAGNOLLO  

(MARCO VÉIO)
RENATO SALES LEAON

ALAN GUSTAVO MENDES DE PAULO

Os inseparáveis Artur Mendes, Pé Meneghel e Giovanni Pamfílio

À bordo de suas “barra forte”, grupo encara subida da Rua Fernando Camargo

Filipe Zara, Ricardo Ruzza, Nilton Santarosa
e Renato Leaon completando mais um trecho

Marco Véio em seu 
momento de “hidratação”
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MEUS SAIS!
Ai ai ai... Lembra do figurão badalado 
e bem conhecido, que adora usar o 
salto alto da mulher pra manter a 
postura? Pois é, agora, pra ficar mais 
à vontade no home office, o fuefo 
tem usado e abusado nas saias. Tudo 
registrado pela empregada que correu 
contar a novidade pras amigas da rádio 
patrulha do condomínio. Tô nude!

AMAURY & ROBERTO
Primeiro, uma paixão virtual! 
O cerimonialista Amaury Hernandez 
conheceu o cabeleireiro José Roberto 
Lopes pelo Faceboob e, depois de 
7 anos de juntos, os dois oficializaram 
a união numa cerimônia intimista. 
A recepção aconteceu com um brunch 
no Hotel Íbis Americana com a presença 
das famílias e alguns amigos que 
acompanharam e torceram pela relação 
desde o início. Felicidades ao casal!

O empresário Gustavo Cha-
ves comemorou o aniversá-
rio de 31 anos em clima de Hal-
loween, exatamente no dia 31 
de outubro, Dia das Bruxas.  
A recepção também marcou 
o mesversário de 5 meses do 
seu primogênito Lucca. A de-
coração estava sensacional! 
Tudo idealizado e organizado 
com carinho pela mulher Mi-
chelle e a mãe Rosângela. A 
recepção aconteceu no meza-
nino do Restaurante Nyã Bao-
bá. Tradição,  uma decoração 
assustadora trazendo  histó-
rias macabras e também mui-
tos doces e travessuras. A me-
sa dos doces foi um dos des-
taques com bolo de andares 

ornamentado com morcegui-
nhos, fantasminhas no cemité-
rio e abóboras de Halloween. 
No topo, uma imensa ara-
nha. Por todo o espaço, sons 
horripilantes, muita fumaça e 
monstros articulados garan-
tiram sustos e muita diver-
são. Os convidados capricha-
ram nos looks e caracteriza-
ções, de caveiras mexicanas a 
vampiros e bruxinhas. O bebê 
Lucca roubou a cena com uma 
caracterização de abóbora de 
Halloween. Delícias gastronô-
micas do Nyã Baobá, drinks 
tropicais e vinhos encorpados. 
Na trilha sonora, hits de su-
cesso na voz de Michel Junior. 
Uma festa como poucas!

Jaqueline Parazzi

O aniversariante Gustavo Chaves com a 
mulher Michelle Covolan e o primogênito Lucca, 
que comemorou o mesversário de 5 meses

Andrea e Anderson 
Parazzi com o filho Thiago

Vanessa Flora, Peter 
Spodris e Adriana Cruz
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Consultoria de Decoração e Ambientação online
Delivery Fyne para toda a região

Compre sem sair de casa!

www.fyne.com.br

19 98155-6666SAIBA MAIS:      

VELINHAS
Comemorando idade 
nova nessa sexta-feira: 
Rozane Cogo (foto), 
Glaucia Stela Camargo, 
Silney Beraldo, Iliel 
Pessina e Taís Tasselli. 
No sábado é a vez de 
Jade Jalilah e Renan 
Bena comemorarem 
idade nova. No domingo, 
Carlos Santichio, Anecí 
De Lazaro Mátua e 
Rafael Passarini são 
aniversariantes do dia.

Andrea Ribeiro e
Hugo Araujo Santos

Rosangela Ardito e Marcos
Chaves, pais do aniversariante

Romeu Chaves e
Fernanda Correa, padrinhos 
do pequeno Lucca

Isabele Camargo
e Ramon Sallati

Fernanda Vertonha e
Kleber Henrique de Oliveira

Gravidíssimos, Leonel
Chaves e Milena Castilho

Rosana Ardito Gonçalves 
e Rafael Gonçalves

Rejane Parazzi e Marco 
Covolan, avós maternos 
do pequeno Lucca

Rafael Covolan e
May Lys Trochmann

Mayara Meneghel
e Marcelo Cândido

O cantor Michel Junior

Henrique Brambilla
e Julia Amádio

Silmara e Pedro Camargo

Adriana Santichio
com a filha Natalia
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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!

GODÃO CORRE 12H EM AÇÃO SOCIAL
ULTRAMARATONISTA

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O empresário Wagner Jo-
sé Ferreira, o Godão, 47 anos, 
que é ultramaratonista desde 
2016, correu 12 horas ininter-
ruptas por ruas e avenidas da 
região do Jardim Terraméri-
ca, com objetivo de arrecadar 
fraldas geriátricas e alimentos 
para o Lar dos Velhinhos de 
Americana. A ação social atra-
vés do esporte aconteceu no 
dia 31 de outubro e o ponto de 
apoio foi o Bike Hotel Sports.

De acordo com Godão, a ar-
recadação entre amigos e atle-
tas atingiu a marca de 627 uni-
dades de fraldas e 143 kg de 
alimentos. A entrega no Lar 
dos Velhinhos, entidade indica-
da pelo coach William Barbosa, 
da Triaction Team, aconteceu 
na semana seguinte à corrida.

“Um tempo atrás, fui numa 
instituição e vi as dificuldades 
que os idosos enfrentam. Fi-

quei imaginando se fossem 
meus pais. Nenhum filho quer 
algo assim para os pais. Então, 
como a maioria faz campanhas 
para crianças e adultos, decidi 
que faria algo para os idosos. 
E o William fez a indicação do 
Lar dos Velhinhos”, explicou.

Godão, que é de Sumaré, 
disse que a ideia de realizar es-
sa corrida de 12 horas surgiu 
numa conversa informal com 
Fábio Guidolin (Guidola), dire-
tor do Bike Hotel. “Eu tinha in-
tenção de disputar este ano 
uma prova de mil km no Rio de 
Janeiro, em setembro, e o Gui-
dola disse que me patrocinaria. 

Como precisava de um treino 
forte, surgiu a ideia de aprovei-
tar isso para uma ação benefi-
cente. Só que veio a pandemia 
e ai tivemos que adiar um pou-
co os planos”, contou Godão.

“Em agosto, fiz o Caminho da 
Fé, foram 318 km correndo e ca-
minhando em três dias e meio. 
Quando voltei, o Guidola per-
guntou do treino beneficente. 
Pedi para ele me dar um tem-
po para descansar as pernas e 
marcamos para o final de ou-
tubro. E assim foi feito”, acres-
centou o ultramaratonista. “Sou 
de Sumaré, mas quem me ofe-
receu as melhores condições 
foi Americana”, frisou. Durante 
as 12 horas de corrida pelo Jar-
dim Terramérica, Godão teve a 
companhia, em revezamento, 
de alguns atletas de assessorias 
de Americana e região. E para 
2021, o ultramaratonista garan-
tiu que vai dobrar o tempo da 
atividade. “Pode escrever que 
vou correr 24 horas”, finalizou.

Arredacação
durante a
corrida foi
para o Lar
dos Velhinhos

Godão (centro) correu durante 12 horas sem parar pelo Jardim Terramérica

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


