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e acessórios,

com qualidade 
e preço acessível,

você encontra aqui!

Lojas em Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba

Théo Pioli Trevisani supera concorrência e conquista pelo segundo ano consecutivo o título da 
Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo, que teve a rodada final em Paulínia. P. 6 a 10, 14 e 15

ZARAMELO JR. | O JOGO | 14 DE NOVEMBRO DE 2020
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PLANETA BOLA RENAN ZARAMELO
renan.zaramelo@gmail.com

> Me esforcei - muito - para 
assistir Brasil x Venezuela, sexta-
feira (13), talvez o mesmo tanto 
que venho me esforçando para 
não fazer uma coluna crítica e 
pesada ao Professor Adenor, 
porém, em ambos os esforços 
acabei derrotado: dormi aos 
25 do 1º tempo e escrevo 
sobre o que - não - vi do jogo.

> Tite tem feito descomunal 
esforço para angariar antipatia 
do torcedor brasileiro, desde 
as questionáveis convocações 
até suas entrevistas cheias de 
palavras de duplos significados, 
que ao futebol nacional nada 

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

falando de 3 jogadores que, 
embora móveis, gostam de 
povoar o meio, atacar a área e 
fazer gols. Ou seja: basicamente 
entramos com 3 centroavantes.

> A ideia era que Everton 
Ribeiro movimentasse dando 
amplitude por um lado e Renan 
Lodi pelo outro, com Danilo 
atuando, quase sempre, como 
terceiro zagueiro e Allan e 
Douglas Luiz na contenção, 
parecendo óbvio que pela pífia 
exibição a ideia não funcionou, 
pois a Venezuela se fechou e 
o Brasil não conseguia sequer 
ameaçar o ótimo goleiro Fariñez.

> Opções? Cebolinha e 
Vinicius Jr. no banco, preteridos 
para a entrada de Lucas 
Paquetá no inicio da segunda 
etapa, em esquete digna 
de Zorra Total da Globo.

> O time seguia buscando a 
jogada pelo meio e, não fosse 
um único bom cruzamento que 
caiu nos pés certeiros e frios 
de Firmino, o empate insosso 
não teria deixado o placar.

> É preciso que Tite também 
abra mão de alguns conceitos 
que já viu que não funcionam: 
na ausência de Neymar, o 

dono da prancheta precisa utilizar 
opções de forma a alargar o 
campo e ganhar, minimamente, 
vantagem nos confrontos 1x1, casos 
de dribladores como Cebolinha, 
Vinicius Jr., Pepê, Bruno Henrique, 
Marinho e tantas outras opções.

> Não dá para a Seleção 
pentacampeã mundial 
depender de bolas alçadas na 
área para manter uma ideia 
de sair com 3 (lateral direito 
e zagueiros), espetando um 
lateral esquerdo como ponta 
e circulando a bola pelo meio 
em uma posse quase tão estéril 
quanto as ideias do treinador.

> É óbvio que com Neymar 
o time ganha um fator de 
desequilíbrio considerável, 
porém, é preciso uma 
ideia de jogo para suprir 
a ausência do grande 
craque que, infelizmente, é 
até mesmo frequente.

> Pode parecer retrô, mas 
valho-me do que o brilhante 
Jô Soares dizia aos berros no 
orelhão: “Bota ponta, Adenor!”

Fraternal amplexo.

Twitter @renanzaraa Instagram @renanzaraa
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acrescentam e tão pouco 
explicam sobre a pouca bola 
mostrada pela seleção.

> Sobre o jogo contra os 
venezuelanos, a absoluta falta 
de lógica do comandante é 
reparada desde a escalação: 
Adenor entrou com Jesus, 
Firmino e Richarlison no 
ataque, tendo muito pouca - 
ou quase nenhuma - opção 
de amplitude ao time.

> Era certo que uma 
equipe bem fechada como 
a Venezuela ocasionaria 
dificuldades, afinal, estamos 

A duas rodadas do final da 1ª fase, o campeonato de 
minicampo do Iate Clube de Americana tem briga intensa 
pela vaga direta às semifinais. Dos sete times participantes, 
o primeiro colocado carimba passaporte, enquanto os 
demais jogam a repescagem valendo mais três vagas. 
No momento, a disputa envolve de maneira mais direta 
Têxtil PBS e Zucollors, ambos com 12 pontos, mas Instituto 
Odair Dias, com 9, e até mesmo Z Sport (do atacante 
Toledo - foto), com 6, também têm chances matemáticas, 
embora remotas. A rodada do final de semana, penúltima 
desta fase, terá estes jogos: amanhã (21) - Z Sport x PBS, 
às 15h15, e Odair Dias x De Faria, às 16h30; e domingo (22) 
- Vistoria São Paulo x Orion Cores, às 9 horas. Segundo 
informações do coordenador Antonio Pereira Lopes 
(Nico), o principal artilheiro até aqui é Ceará, que já marcou 
10 gols. Com 9 gols cada estão Pit e Renato. (ZARAMELO JR.)

IATE TEM BRIGA 
INTENSA POR VAGA

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

Com a realização de 10 jogos - 
quatro hoje (20) e seis amanhã 
(21) -, no clube de campo, o 
Veteranos fecha a 1ª fase da 
59ª edição de seu campeonato 
interno de minicampo. Nas 
categorias intermediária e senior, 
o primeiro colocado avança 
direto às semifinais. No master, a 
rodada define os confrontos em 
cruzamento olímpico (1x8, 2x7, 
3x6 e 4x5) das quartas de final. Os 
jogos de hoje, a partir das 19 horas, 
são Ecosu x Hitscolor, Acapulco 
x Distema, Casa do Construtor x 
Solid e Etecnogás x Jóia. Os de amanhã, a partir das 16 horas:  Pérola x Souza Flex, Optilar x 
odonto Minas, Z Sport x Ecosu, Stock do Chopp x Ecosu, Galmar x Posto São Vito e Tabatex x 
Help Parafusos. A repescagem terá jogos nos próximos dias 27 e 28, enquanto as semifinais 
acontecem no dia 5 de dezembro. As finais estão programadas para o dia 12. (ZARAMELO JR.)

VETERANOS FECHA A 1ª FASE
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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

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!

O Clube do Bosque realiza, em dezembro, a quarta edição de seu campeonato interno de 
raquetinha. Os jogos acontecem entre os dias 10 e 13, nas três quadras de saibro, pelas categorias 
Masculina ProAm/B, Masculina C e D, Feminina B e C, Mista A e B, e Infantil até 14 anos. As inscrições 
foram abertas esta semana, sendo que na Feminina B e C a participação é restrita a associadas do 
clube. De acordo com a comissão organizadora, o limite é de 16 duplas por categoria e as inscrições 
podem ser feitas através do site www.lptennis.com/clubedobosque. A taxa é de R$ 75 por jogador. 
Nos dias 10 (quinta) e 11 (sexta-feira), as rodadas começam a partir das 17 horas, enquanto nos 
dias 12 (sábado) e 13 (domingo) a programação tem início a partir das 8 horas. Além da disputa 
esportiva em quadra, o 4º Campeonato Interno de Raquetinha do Clube do Bosque terá ação 
social. Os organizadores estão sugerindo a doação de um brinquedo, tanto por parte dos jogadores 
como do público. Toda arrecadação será destinada a crianças carentes de Americana. (ZARAMELO JR.)

CLUBE DO BOSQUE REALIZA 
A 4ª EDIÇÃO DO INTERNO

O JOGO | ARQUIVO | 25 DE MAIO DE 2019

O Winner Open de Raquetinha, 
que faz parte do calendário do 
Circuito Raquetinha.Com, está 
confirmado para o período de 3 
a 6 de dezembro, no complexo 
de saibro do Winner Academia, 
no distrito industrial de Santa 
Bárbara d’Oeste. As inscrições 
estão abertas desde terça-
feira (17) e a expectativa é pela 
participação de 150 duplas de 
diversas cidades do Estado, 
como Americana, Campinas, 
São Paulo, Santos, Capivari, 
Cerquilho, Santa Bárbara, 
Limeira, Nova Odessa, Sumaré, 
Vinhedo, Valinhos, Indaiatuba e Ribeirão Preto, entre outras. Ao todo, serão 14 categorias: A, A45+, 
B, C e D no masculino; A, B, C e D no feminino; Iniciante; e A, B, C e D na mista. De acordo com Joel 
Olla Junior (Jolla), da Raquetinha.Com, quem não avançar na chave principal nessa semana, jogará 
um torneio bônus na semana seguinte - dias 12 e 13 - sem nenhum custo adicional. (ZARAMELO JR.)

WINNER OPEN ESPERA 150 DUPLAS
O JOGO | ARQUIVO | 28 DE JULHO DE 2019

A americanense Marcela Bianchin (e) 
sagrou-se campeã da categoria Feminino 
B do 4º BK Experience Roland Garros, 
torneio de raquetinha promovido pelo 
esportista Bill Keven, semana passada, 
em Limeira. Marcela jogou em dupla 
com Isabela Haddad (d), de Capivari, 
e na final elas ganharam de Giovanna 
Pompermayer e Maria Eduarda Santos 
por 8/6, em jogo bastante equilibrado 
e de bom nível técnico. Nas quartas de 
final, Marcela e Isabela venceram Camila e 
Katia por 8/4; e nas semifinais, derrotaram 
Mayara e Simone por 8/2. (ZARAMELO JR.)

MARCELA É 
CAMPEÃ EM 
LIMEIRA

ARQUIVO PESSOAL
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EVENTO DE 2020 SERÁ 
PELO DRIVE-THRU

NOVEMBRO AZUL

DA REDAÇÃO

O 9º Novembro Azul O Jogo/
Colorado será realizado no siste-
ma drive-thru no próximo dia 29 
(domingo). O evento, que tem 
por objetivo propagar a campa-
nha de prevenção e conscienti-
zação sobre o câncer de prósta-
ta, acontece no período das 9 às 
11 horas, na Arena Colorado (an-
tigo campo do Vasquinho), na 
rua Abolição, no bairro Conser-
va, e seguirá todos os protocolos 
de higiene e segurança. O jor-
nalista Zaramelo Jr. e o médico 
Rogério Panhoca, responsáveis 
pela organização do Novembro 
Azul O Jogo/Colorado, tiveram 
que mudar o formato para evitar 
aglomeração. O jogo de futebol, 
que é tradicional e tem participa-
ção de ex-profissionais e perso-
nalidades, não fará parte da pro-
gramação nesta edição.

Segundo os organizadores, 
a troca de camisetas oficiais por 
sabão em pó será no sistema de 
drive-thru, ou seja, as pessoas 
passam pelo local de carro e o 
procedimento é realizado sem 
que tenham que sair do veícu-
lo. A equipe responsável pela en-
trega, que terá familiares dos or-
ganizadores e voluntários, estará 
com EPIs (equipamentos de pro-
teção individual) adequados. No 
total, 250 camisetas oficiais es-
tarão disponíveis para troca me-

REPRODUÇÃO INTERNET 

Câncer de próstata é a multiplicação descontrolada das células da 
próstata, dando origem a um tumor maligno. Trata-se do segundo tipo 
de câncer mais frequente entre os homens, atrás apenas do câncer de 

pele não melanoma (menos agressivo). A próstata é uma glândula 
pertencente ao sistema reprodutor masculino; em consequência, esse 

tipo de câncer afeta somente os homens – mais especificamente os 
indivíduos com mais de 50 anos. Essa glândula está localizada na região 
inferior do abdômen, logo abaixo da bexiga e à frente do reto (a porção 
final do intestino grosso). Ela envolve a porção inicial da uretra, o canal 
que leva a urina da bexiga até o orifício de saída do pênis. Em homens 
jovens, a próstata tem o tamanho parecido com o de uma ameixa, mas 
ela aumenta com o envelhecimento. Sua função é produzir uma parte 

do líquido que forma o sêmen ou esperma, o fluido que protege e 
fornece nutrientes aos espermatozoides. Segundo a Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
o câncer de próstata é o quarto mais comum considerando ambos os 

sexos, atrás dos cânceres de pulmão, de mama e A doença corresponde 
à segunda principal causa de morte por câncer entre homens no país, 

atrás apenas do câncer de pulmão, e leva mais de 14 mil pacientes 
a óbito todos os anos conforme os dados do Ministério da Saúde.

diante doação mínima de 1 kg de 
sabão em pó. A organização sa-
lientou que será permitida a tro-
ca de no máximo duas camisetas 
por veículo. “Para isso, é neces-
sário que estejam pelo menos 
duas pessoas no carro. Uma pes-
soa só, mesmo que doe mais de 
1 kg de sabão em pó, terá direi-
to a uma camiseta”, explicaram.

VOUCHERS
Outra ação no 9º Novembro 
Azul O Jogo/Colorado será a 
distribuição de vouchers para 
a realização de exames de PSA 
(antígeno prostático específi-
co), que é usado principalmen-
te para rastreamento do câncer 
de próstata em homens assinto-

máticos. O PSA (exame de san-
gue) é também um dos primei-
ros exames realizados em ho-
mens que apresentam sintomas 
que podem ser causados   pela 
doença. Os vouchers são desti-
nados a homens com idade aci-
ma de 50 anos e que não pos-
suem convênio médico. Exames 
alterados serão convocados pa-
ra atendimento de urologistas 
voluntários da campanha.

O 9º Novembro Azul O Jogo/
Colorado tem patrocínio de São 
Lucas Saúde, Sanfarma, Rede 
de Supermercados Pague Me-
nos, Grupo Contatto e Kart Pé 
de Chumbo; e apoio de O Liberal, 
Bar Beppo, Projeto Sport, Vogel 
Design e Astor Brindes.

REPRODUÇÃO

Modelos das camisetas oficiais do 
9º Novembro Azul O Jogo/Colorado
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Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo

3645-1618
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Tel. 3408-8270
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COM TALENTO E SORTE, THÉO É BI DO PÉ DE CHUMBO
KART

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Théo Pioli Trevisani sagrou-
-se bicampeão da Copa Sóp-
neus Goodyear de Kart Pé de 
Chumbo, que teve a rodada fi-
nal com quatro corridas de 15 
voltas cada, sábado (14), no 
Kartódromo San Marino, em 
Paulínia. Para repetir o feito do 
ano passado e chegar ao topo 
do pódio novamente agora em 
2020, Théo aliou o talento da 
pilotagem à sorte.

A história do capítulo final 
da 15ª temporada do Pé de 
Chumbo teve cenas emocio-
nantes e empolgantes, com a 
definição do campeão aconte-
cendo apenas na última corri-
da do dia. O piloto #27 fechou 
o ano com 507 pontos, vanta-

gem de 10 para o vice-cam-
peão Douglas Pitoli, 16 para 
o terceiro colocado Giovanni 
Pamfílio e 31 para o quarto Ro-
gério Pompermayer - os qua-
tro foram os únicos a ir à pista 
com chances de título.

“Ano passado, quando fui 
campeão, falei que era preciso 

Théo e Rogério
foram à última
corrida em
Paulínia com
mesma pontuação

ter um pouco de sorte. E agora 
não foi diferente”, disse Théo, 
logo após sair do kart no San 
Marino. Questionado sobre 
sua principal virtude na tem-
porada, ele afirmou que “foi 
ter paciência e esperar a opor-
tunidade certa para fazer as 
ultrapassagens.” E acrescen-

tou: “Também ajuda chegar na 
final não sendo o favorito, pois 
a pressão é menor.”

CORRIDAS
Quem entrou na pista em Pau-
línia como favorito foi Rogé-
rio, que, além de vir de pilota-
gens consistentes, tinha van-

tagem de 14 pontos para Théo, 
de 17 para Pitoli e de 19 pa-
ra Giovanni. E a situação ficou 
ainda mais favorável ao piloto 
#23 com sua vitória na primei-
ra corrida, após disputa acirra-
da entre ele e Théo - trocaram 
de posições ao menos duas 
vezes durante a prova e a dife-

rença na linha de chegada foi 
de apenas 0s774.

A segunda corrida apresen-
tou domínio de Patrik Camar-
go Neves, que largou na pri-
meira fila, abriu vantagem de 
segurança para os adversários 
e  “tirou o pé” somente na vol-
ta final, quando a vitória já era 

certa. Nesta bateria, os postu-
lantes ao título chegaram um 
atrás do outro: Théo em tercei-
ro, Rogério em quarto, Giovan-
ni em quinto e Pitoli em sexto.

A situação seguia favorável 
a Rogério, mas o roteiro da fi-
nal do Pé de Chumbo come-
çou a mudar na terceira corri-

ZARAMELO JR. | O JOGO | 14 DE NOVEMBRO DE 2020

Théo Trevisani, durante corrida na etapa final, em Paulínia, fez pilotagem sem erros e sagrou-se bicampeão
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

COM TALENTO E SORTE, THÉO É BI DO PÉ DE CHUMBO

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
THÉO TREVISANI

GALERIA DE CAMPEÕES

WADO PELIZZONI | PD’CHUMBO TEAM

Dedico esse título 
para meu pai, Gilson 
Trevisani, que desde 
a minha infância 
sempre me apoiou 
em todos os esportes 
que pratiquei.” 
THÉO PIOLI TREVISANI

O título da categoria Light da 
Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo foi conquis-
tado por Paulo Rosa, que con-
solidou a boa temporada asse-
gurando o topo da divisão de 
acesso. O piloto #01 manteve-se 
à frente praticamente durante o 
ano todo e na rodada final, sá-
bado (14), em Paulínia, chegou 
a largar na primeira fila da corri-
da que abriu a programação, ao 
lado do pole Rogério Pomper-

mayer. Paulo correu mais com 
a cabeça do que com os pés no 
Kartódromo San Marino. De-
pois de ser o melhor da catego-
ria na primeira bateria, passou a 
administrar nas demais. Ao fi-
nal da terceira prova, assegu-
rou de maneira matemática o 
troféu de campeão e o acesso 
à Pró no próximo ano. “Come-
cei 2020 com vitória, mas de-
pois tivemos que parar por cau-
sa da pandemia. Neste perío-

do, procurei me preparar o me-
lhor possível. Estava muito foca-
do em ser campeão. Ano que 
vem, vou brigar lá em cima com 
o pessoal da Pró”, afirmou Pau-
lo. “O Pé de Chumbo é um gru-
po maravilhoso. Tenho orgulho 
em fazer parte dele”, acrescen-
tou o campeão, que finalizou a 
temporada com 349 pontos, 45 
a mais que o vice Carlos Barbo-
sa. Na classificação geral, Pau-
lo Rosa foi o 12º. (ZARAMELO JR.)

da. Logo nas primeiras voltas, 
numa tentativa de ultrapassa-
gem, Rogério rodou e caiu pa-
ra as últimas posições. Tentou 
se recuperar, mas um pneu fu-
rado impediu que conseguisse 
algo melhor do que o 17º lugar.

Para piorar, Rogério ainda 
viu Pitoli vencer a bateria, com 
Théo em segundo. Giovanni 
cruzou na quinta colocação e 
ficou em situação complicada 
na luta por seu primeiro título.

A expectativa e a tensão 
atingiram pico máximo para a 
quarta corrida. Rogério e Théo 
alinharam lado a lado no grid, 
na quarta fila, empatados em 
número de pontos - 476. À fren-

te deles, Pitoli, com 468 pon-
tos, na segunda fila, e Giovan-
ni, com 465 pontos, na terceira.

E, por capricho do destino, 
quem começou a rodada mais 
perto do título, foi quem disse 
adeus primeiro. Logo na segun-
da volta, Rogério perdeu o bico 
do kart e abandonou a prova.

A partir daí, as atenções 
voltaram-se todas para Théo, 
que já era o segundo coloca-
do, atrás apenas de Pitoli. Em-
bora isso já fosse o suficiente 
para o bicampeonato, o pilo-
to #27 ainda forçou um pouco 
o ritmo para assumir a ponta, 
ganhar a corrida e a etapa, e 
festejar o título de 2020.

CLASSIFICAÇÃO 
GERAL

  PILOTOS PONTOS
 1º Théo Trevisani 507
 2º Douglas Piotli 497
 3º Giovanni Pamfílio 491
 4º Rogério Pompermayer 476
 5º Fernando S.André 411
 6º Marcelo Marusso 387
 7º William Saura 384
 8º Candido Neto 382
 9º Carlinhos Carrion 368
 10º Patrik C. Neves 357
 11º Rafael Contatto 354
 12º Paulo Rosa 349
 13º Alberth Janjon 346
 14º Carlos Barbosa 304
 15º André Gonçalves 295
 16º Ivan Dantas 294
 17º Ederson Rodrigues 293
 18º Mayckon Mota 275
 19º Oswaldinho Nogueira 263
 20º Pedro Marusso 202
 21º Rodrigo Pestana 177
 22º Fernando Rodovalho 169
 23º Fábio Santarosa 163
 24º Marcelo Contatto 162
 25º Alexandre Bassora 106
 26º Pedrinho Aguiar 77
 27º Rafael Barberatto 70
 28º Givago Nunes 58
 29º Bruno Rodrigues 33
 30º Wilisson Ribeiro Fº 14

PAULO CONSOLIDA BOA 
TEMPORADA NA LIGHT

Campeão da Light, Paulo Rosa andou entre pilotos da Pró no San Marino

ZARAMELO JR. | O JOGO | 14 DE NOVEMBRO DE 2020
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Você sabia que o BIKE HOTEL 
é especialista em guardar bikes?

Unidades em Americana, 
Piracicaba e Joaquim Egídio

E, em breve, em Santa Bárbara d’Oeste

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Sentimento de alegria, satis-
fação e alívio. Assim estava o 
criador e presidente do Pé de 
Chumbo, Marcelo Marusso, du-
rante o evento de encerramen-
to da Copa Sópneus Goodyear 
de Kart, sábado (14), no Bar 
Beppo. "Foi um ano de supe-
ração, dentro e fora das pistas. 
Tudo que aconteceu em razão 
da pandemia serviu para mos-
trar a união e o engajamento de 
todo grupo, desde os patroci-

nadores e pilotos, passando pe-
las equipes de apoio. Todos fo-
ram fundamentais", afirmou.

"Foi um ano complicado. Fize-
mos a abertura em março e de-
pois ficamos parados até o final 
de julho. Tínhamos 18 corridas pa-
ra realizar até novembro e as eta-
pas, que eram duplas, passaram a 

MARUSSO RESSALTA ANO DE SUPERAÇÃO DO PÉ DE CHUMBO
KART

Presidente
cita união e
engajamento
do grupo na
pandemia

ser triplas. Houve um esforço mui-
to grande de todos para que essa 
maratona fosse cumprida. Graças 
a Deus deu tudo certo e fechamos 
com chave de ouro mais uma edi-
ção", comentou Marusso.

O presidente do Pé de Chum-
bo disse ainda que "estamos pla-
nejando muitas coisas para o 

ano que vem, assim como tínha-
mos planejado para este e tive-
mos que nos reinventar. A ideia 
para 2021 e fazer bem mais do 
que fizemos agora. Tomara tudo 
que temos em mente seja possí-
vel colocar em prática", frisou.

Diretor da Sópneus, uma das 
patrocionadoras master do cam-

peonato, o empresário Edson 
Contatto reforçou que "para nós 
sempre é uma grande alegria es-
tar com o Pé de Chumbo. Já es-
tamos juntos há quatro anos 
com essa parceria e esperamos 
que seja ainda mais duradoura."

Edson lamentou que "2020 
foi um ano difícil e ficamos ali-

jados do contato social com o 
pessoal do Pé de Chumbo, o 
que atrapalhou muito no rela-
cionamento que sempre tive-
mos. Esperamos que em 2021 
seja diferente." Durante a sole-
nidade de premiação da tem-
porada, André Godinho de Frei-
tas, representante da Goodyear, 

também patrocinadora mas-
ter do PDC, anunciou que a em-
presa multinacional, em parce-
ria com a Sópneus, está dispo-
nibilizando aos três primeiros 
colocados de cada categoria do 
campeonato deste ano a com-
pra de quatro pneus a preço de 
fábrica e alinhamento gratuito.

Edson Contatto, Théo Trevisani e Marcelo Marusso na solenidade de premiação

ALEX FERREIRA | TEAM PD’CHUMBO
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• Circuito fechado de tv  • Alarmes monitorados 
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)

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

CLASSIFICAÇÃO
  EQUIPES PONTOS
 1º Newcoates/Ecomaster 1127
 2º Astor/Eraldo 1098
 3º Jura Som 1027
 4º Twisy Viagens 1016
 5º Luchini Móveis 937
 6º Tatu Shop. Frutas 840
 7º Jundiá/HB 810
 8º Garage/Posto Palmas 735
 9º Medon/JB Sistemas 569
 10º Meta/Comfer 527

No intervalo das corridas do 
Pé de Chumbo, sábado (14), no 
Kartódromo San Marino, em 
Paulínia, houve a Corrida dos 
Patrocinadores, com a partici-
pação de representantes das 
empresas parceiras da Copa 
Sópneus Goodyear. E, mais uma 

vez, Gustavo Rodrigues, do Tatu 
Shopping Frutas, acelerou forte 
e conquistou a vitória.

Gustavo completou as 17 vol-
tas da prova em 15m53s667, 
média de 65,95 km/h. O segun-
do colocado foi Henrique Leo-
poldino, do Posto Palmas de 

Ouro, enquanto André Godinho 
de Freitas, da Goodyear, chegou 
em terceiro lugar.

A Corrida dos Patrocinado-
res também contou com a pre-
sença de Marcelo Carmo, Marcel 
Marcondes, Marcelo Dinhi, Fer-
nando Basanella, Pedro Marin, 

Guilherme Goes, Pablo Pinheiro, 
Felipe Medon, Marcelo Oliveira 
Myatã e Rodrigo Faé.

A premiação aos melhores co-
locados foi feita por Sandro de 
Souza e seu filho Caio, da Luchini 
Móveis Planejado, e Eraldo Perei-
ra, da Eraldo Tintas. (ZARAMELO JR.)

MARUSSO RESSALTA ANO DE SUPERAÇÃO DO PÉ DE CHUMBO

GUSTAVO VENCE CORRIDA DOS PATROCINADORES

Caio, Marcelo, Henrique, Gustavo, Godinho, Marcel, Sandro, Eraldo e Guilherme na premiação da Corrida dos Patrocinadores

WADO PELLIZONI | TEAM PD’CHUMBO

Formada pelos pilotos Douglas 
Pitoli, Carlos Barbosa e Oswal-
dinho Nogueira, a Newcoa-
tes/Ecomaster levantou a ta-
ça de campeã do Campeonato 
por Equipes da Copa Sópneus 
Goodyear de Kart Pé de Chum-
bo. Ao longo da temporada, na 

somatória de todas as rodadas, 
o time totalizou 1127.

A equipe vice-campeã, com 
1098 pontos, foi a Astor Brin-
des/Eraldo Tintas, que contou 
com os pilotos Giovanni Pam-
fílio, Rodrigo Pestana e Wil-
liam Saura. E ne terceira po-

sição, com 1027, ficou a Jura 
Som, que teve os pilotos Théo 
Trevisani, Ivan Dantas e Fernan-
do Rodovalho.

“O Campeonato por Equipes 
dá um brilho especial à Copa 
Sópneus Goodyear, pois os pi-
lotos, além dos resultados indi-

viduais, buscam também boas 
colocações para colaborar na 
pontuação de seus times. To-
dos têm noção da responsabili-
dade que é representar o nome 
de cada empresa parceira do Pé 
de Chumbo”, disse o presidente 
Marcelo Marusso. (ZARAMELO JR.)

NEWCOATES LEVANTA TAÇA POR EQUIPES
Oswaldinho, Darlan Barros, Pitoli 
e Carlos: campeões por Equipes

ALEX FERREIRA | TEAM PD’CHUMBO
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O fechamento da 15ª temporada do Pé de Chumbo - Copa Sópneus 
Goodyear 2020 - aconteceu no Kartódromo San Marino, em Paulínia, 

sábado (14), com a realização de quatro corridas e a consagração como 
campeões dos pilotos Théo Pioli Trevisani (Pró) e Paulo Rosa (Light). 

Num trabalho do repórter-fotográfico Wado Pellizoni, do Team PD’Chumbo, 
O JOGO mostra alguns flagrantes da movimentação fora da pista. Confira!

Rogério Pompermayer e Théo Trevisani

Rodrigo Pestana e Oswaldinho Nogueira

Marcelo Marusso

André Gonçalves

William Saura

Alberth Janjon

Rafael Barberatto

Carlão Gorski, Fabrício Tim e Rodrigo Correa

Equipe RB3 Preparação

10
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GURGA FICA MAIS PERTO DO TRI
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Após a realização da nona eta-
pa da Copa Raceman de Kart, 
sábado (14), em Nova Odes-
sa, Gustavo Valente, o Gurga, 
ficou ainda mais perto do tri-
campeonato. A duas rodadas 
do encerramento da tempo-
rada 2020, o piloto #22, cam-
peão em 2018 e 2019, ampliou 
a vantagem na liderança da 
Graduados A. Agora, Gurga 
está 63 pontos à frente de Ri-
cardo Domingos, o Kelé, e 66 

de Henrique Zafalon, que são 
seus principais concorrentes.

Mesmo com descarte pre-
visto em regulamento e ainda 
com mais 106 pontos em jo-
go nas rodadas dos dias 28 de 
novembro e 12 de dezembro, 
a performance de Gurga dei-
xa os adversários em situação 
bastante complicada na dispu-
ta pelo título. Além de vitórias 
nas duas etapas que faltam 
para fechar o calendário, Kelé 
e Zafalon têm que contar com 
resultados ruins do líder, o que 
raramente acontece.

Gurga prefere manter a cau-
tela, mas tem consciência que 
as chances de ser tricampeão 
são enormes. Há, inclusive, a 
possibilidade matemática de-

le assegurar o título de forma 
antecipada na penúltima etapa, 
semana que vem. “O campeo-
nato ainda não acabou, tem um 
pessoal andando muito bem. 
Vou manter o foco e procurar 
fazer o que tenho feito até ago-
ra”, afirmou o piloto #22. Gurga 
foi o ganhador da antepenúl-
tima etapa, semana passada. 
Com o quarto lugar na primei-
ra corrida do dia e a vitória na 
segunda, ele totalizou 46 pon-
tos e garantiu o topo do pódio.

Além de Gurga Valente, o Top 
5 da rodada na Graduados A te-
ve Rafa Zara, em segundo lu-
gar com 43 pontos; Ricardo Aziz, 
em terceiro com 41; Cristiano 
Aro, em quarto com 34; e Hen-
rique Zafalon, em quinto com 29.

Separados por apenas 6 pon-
tos, o líder Ricardo Romi e o vi-
ce Matheus Ferreira (Jovem) 
duelam pelo título da Gradua-
dos B da Copa Raceman e a 
tendência é que a definição 
ocorra apenas na rodada final. 
Eles vêm polarizando a dispu-
ta desde a retomada do cam-
peonato e dificilmente o tro-
féu de campeão deixará de fi-
car com um deles. O mais pró-
ximo dos ponteiros é Luiz Palo-
ni, mas a distância na pontua-
ção não é animadora para ele.

Na rodada da semana pas-
sada, em Nova Odessa, Jovem 
voou baixo na primeira corrida, 
largando na pole, vencendo no 

geral de ponta a pontae cra-
vando a melhor volta, enquan-
to Romi foi o nono no geral e 
terceiro na categoria. Na se-
gunda, Jovem abandonou lo-
go no início com pneu furado e 
Romi cruzou em sétimo no ge-
ral e em terceiro na categoria.

O campeão da etapa na 
Graduados B foi Caio Pino-
ti, que somou 42 pontos. Em 
segundo lugar, com 40 pon-
tos, ficou Luiz Paloni, enquan-
to Ricardo Romi foi o terceiro 
com 38 e Caio Pelisson o quar-
to com 36. Matheus Ferreira 
completou o pódio da catego-
ria na quinta colocação com 31 
pontos. (ZARAMELO JR.)

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A

PILOTOS PONTOS
1º) Gustavo Valente 342
2º) Ricardo Domingos 279
3º) Henrique Zafalon 276
4º) Ricardo Aziz 258
5º) Douglas Silva 221
6º) Marcelo Assiz 217
7º) Marcel Sega 215
8º) Cristiano Aro 205
9º) Rafael Zara 199
10º) Rood Mark 171
11º) Adriano Rinalti 127
12º) Gustavo Pires 79
13º) Alfredo Viana 66
14º) Eduardo Rizzo 47

GRADUADOS B
PILOTOS PONTOS
1º) Ricardo Romi 330
2º) Matheus Ferreira 324
3º) Luiz Paloni 280
4º) Caio Pinotti 263
5º) Alexandre Bissi 221
6º) Douglas Campos 220
7º) Felipe Brutos 180
8º) Caio Pelisson 158
9º) Edinei Sato 154
10º) Fernando Ongaro 146
11º) Daniel Macena 122
12º) Ricardo Paloni 121
13º) João Bonelli 37

ROMI E MATHEUS DUELAM 
PELA LIDERANÇA DA “B”

Caio ganhou a etapa entre os pilotos da Graduados B

ALEX FERREIRA | TEAM REDBOY

Cristiano, Aziz e Gurga travaram disputa interessante em Nova Odessa

ALEX FERREIRA | TEAM REDBOY
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A Academia Corpo & Energia, de Nova 
Odessa, sob comando do coach Ricardo 
Luchiari (foto), sagrou-se vice-campeã do 
1º Campeonato Virtual de Natação Master, 
realizado na primeira quinzena de novembro. 
No total, a equipe conquistou 15 medalhas 
de ouro, cinco de prata e duas de bronze. Os 
nadadores medalhistas foram Matheus Silva, 
Djane Gueriero, Edson Oliveira, Fábio Ferreira, 
Guilherme Luchiari, Raphael Lineira, Joanira 
Yanssen, José Ricardo de Paula, Ricardo 
Luchiari, Jair Caldeira, Thiago Teixeira e Gildo 
Gardinalli. A competição foi organizada de 
forma online pela Associação Paulista de 
Masters de Natação (APMN). (ZARAMELO JR.)

Sete ciclistas do Grae Team de Americana 
realizaram o Caminho da Fé entre os dias 30 
de outubro e 2 de novembro. No total, foram 
318 km em quatro dias, entre Águas da Prata 
e Aparecida do Norte, com paradas em Borda 
da Mata e Paraisópolis, em Minas Gerais, e 
Campos do Jordão. A equipe foi formada por 
Guilherme Rodrigues, Alaudio Amaral, César 
Norbiato, Thiago Azevedo, Murillo Maiurro, 
Francisco Sarmento e Sebastião Albarote. Os 
ciclistas contaram com o apoio de Edivaldo 
Rocha. Neste final, de semana, de acordo com 
o coach Guilherme Rodrigues, o Grae Team 
realiza um simulado de duathlon na região 
da Usina Cillos, na divisa entre Americana 
e Santa Bárbara d’Oeste. (ZARAMELO JR.)

NATAÇÃO 
VIRTUAL

CAMINHO DA FÉ

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A Francana será o adversário do Rio Branco no 
mata-mata das oitavas de final do Campeonato 
Paulista Sub-23 da Segunda Divisão (Bezinha). 
O jogo de ida acontece amanhã (21), às 15 
horas, no Estádio Décio Vitta; e o de volta será 
semana que vem, em Franca. Após derrotar o 
União Barbarense por 3 a 2, quarta-feira (18), 
o Rio Branco terminou a 1ª fase em terceiro 
lugar de seu grupo com 13 pontos e avançou 
com a segunda melhor campanha entre os 
terceiros colocados. Foram três vitórias, quatro 
empates e uma derrota. O técnico Marcos 
Campagnollo (foto) define o time nesta sexta-
feira (20). Já a Francana fechou como líder de 
sua chave com 20 pontos e campanha invicta 
(seis vitórias e dois empates). Neste sábado, 
das 9 às 13 horas, na loja do clube, no estádio, 
o Rio Branco fará a venda de camisas oficiais 
da temporada 2020. O preço unitário é de R$ 
139,90. Além de Rio Branco x Francana, os 
demais confrontos das oitavas são: São José 
x Itapirense, Bandeirante x XV de Jaú, Grêmio 
Prudente x Andradina, Independente x Osvaldo 
Cruz, Manthiqueira x Ska Brasil, Jabaquara 
x Itararé e Mauá x Amparo. (ZARAMELO JR.)

RIO BRANCO ENCARA FRANCANA NO MATA-MATA
ALEX FERREIRA | RIO BRANCO | DIVULGAÇÃO

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana

3461-6182 • 3461-8652

advocacia@castilhoeandreetta.com.br
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DE AMERICANA
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19 3604.8010

Contrate

está aqui!!está aqui!!

plano de saúde

O piloto Pedrinho Aguiar terminou a temporada 2020 da Carrera Cup Sprint Series em quinto lugar na classificação geral 
da Carrera Cup 4.0. A rodada final foi realizada no autódromo de Interlagos, em São Paulo, com uma corrida na sexta-feira 
(13) e duas no sábado (14). Na sexta, Pedrinho largou em 13º lugar e após uma série de ultrapassagens cruzou em quarto. 
“Foi uma das melhores corridas da minha carreira”, afirmou. No sábado, o piloto de Americana saiu na pole position e venceu 
de ponta a ponta a segunda prova da rodada; e na última corrida, teve que abandonar depois de sofrer uma batida. Pedrinho 
totalizou 153 pontos no ano, ficando atrás de Miguel Paludo (campeão com 198), Enzo Elias (segundo com 166), Marçal Müller 
(terceiro com 161) e Lico Kaesemodel (quarto com 159). “O abandono na terceira corrida atrapalhou um pouco. Acredito 
que poderia fechar em segundo ou terceiro no geral se tivesse completado. De qualquer forma, foi um final de semana 
bastante positivo”, comentou o americanense. Agora, Pedrinho Aguiar foca preparação para a última etapa de Endurance da 
Porsche Carrera Cup Brasil, programada para o dia 6 de dezembro, também em Interlagos. Ele é o quarto colocado com 101 
pontos, atrás de Alceu Feldman, que lidera com 116, e Werner Naugebauer e Ricardo Zonta, ambos com 113. (ZARAMELO JR.)

DIVULGAÇÃO

Os campeões da Copa Sudeste de Kart 
serão apontados neste sábado (21), 
no kartódromo de Nova Odessa, com 
a realização da 10ª e última etapa da 
temporada. A disputa envolve pilotos 
nas categorias Light, Mirim/Cadete, 
125 Senior, 125 Graduado, F4 Senior, 
F4 Graduado, Força Livre e Indoor. 
A programação começa às 8 horas e 
se estende até por volta das 16 horas. 
Organizada pelos esportista Luiz Carlos 
Daniel e Anderson Mantovani (foto), da 
Auto Giro Competições e Eventos, a Copa 
Sudeste tem liderança de Daniel Estrela 
Lucena, com 168 pontos na Cadete; 
Leonardo Ferraz Factore, com 120 na 
Mirim; Helton 107, com 60 na 125 Senior; 
Eduardo Weneck e João Vitor Navia, 
com 16 na 125 Graduados; Omarzinho 
Najar, com 28 na F4 Senior; Enzo Najar, 
com 26 na F4 Graduados; Rodrigo 
Vieira, com 64 na Força Livre; e Serginho 
One, com 26 na Indoor. (ZARAMELO JR.)

COPA SUDESTE APONTA CAMPEÕES
O JOGO | ARQUIVO | 9 DE DEZEMBRO DE 2018

GT SPRINT

Faltando duas etapas para o 
final da temporada da GT Sprint 
Race Brasil, em Interlagos (28/11) 
e Curitiba (19/12), a disputa em 
cada uma das categorias tem 
sido empolgante. Na Pro, por 
exemplo, a luta pelo título de 
2020  promete ser acirrada e 
emocionante.  Os irmãos Rodrigo 
e Ricardo Sperafico, dos GTSR#23, 
lideram como 156 pontos, 
seguidos de perto por Thiago 
Camilo e Beto Cavaleiro, do 
GTSR# 17, com 136, Diego Ramos, 
GTSR#19, com 127. (DA REDAÇÃO)
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TÔ NUDE!
Ai ai ai... E a lulu bem 
conhecida e badalada que fez 
uma selfie rotineira dia desses, 
de dentro do banheiro?! Até 
aí tudo bem, não fosse a 
fuefa ter esquecido o imenso 
consolo pendurado na parede. 
Virou trend topics. Passado 
só de pensar como ela se 
encaixa ali. Acorda, Marilú!

Adrenalina do kart que corre nas veias... O ronco do motor proporciona um transe e 
a velocidade na pista de corrida é liberdade intensa. A paixão por um dos esportes 
que mais concentra adrenalina foi moldada em muitos treinos e corridas da Família 
PDC.  A 15ª temporada do Pé de Chumbo - Copa Sópneus Goodyear de Kart 2020 

- terminou com rodada no Kartódromo San Marino, em Paulínia. O grande cam-
peão da categoria Pró foi Théo Pioli Trevisani que somou 507 pontos, numa disputa 
bastante acirrada. Na categoria Light, a divisão de acesso do campeonato, o campeão 
foi Paulo Rosa com 349 pontos e que a partir de 2021 passa a integrar o grupo de elite. 
O almoço de encerramento aconteceu no Beppo Americana com premiações, home-
nagens e muita comemoração com recepção de Marcelo Marusso, presidente do Pé de 
Chumbo, ao lado do vice Marcelo Contatto e de toda a sua diretoria. O cerimonial foi co-
mandado pelo narrador Osvaldo Luís que destacou a dedicação dos pilotos e as empresas 
parceiras da competição. Drinks topicais, chopinho trincando de gelado e no buffet, o irresis-
tível bacalhau Beppo. Uma tarde de amizade, união e expectativa para a temporada de 2021.

bastante acirrada. Na categoria Light, a divisão de acesso do campeonato, o campeão 
foi Paulo Rosa com 349 pontos e que a partir de 2021 passa a integrar o grupo de elite. 
O almoço de encerramento aconteceu no Beppo Americana com premiações, home-
nagens e muita comemoração com recepção de Marcelo Marusso, presidente do Pé de 
Chumbo, ao lado do vice Marcelo Contatto e de toda a sua diretoria. O cerimonial foi co-
mandado pelo narrador Osvaldo Luís que destacou a dedicação dos pilotos e as empresas 
parceiras da competição. Drinks topicais, chopinho trincando de gelado e no buffet, o irresis-
tível bacalhau Beppo. Uma tarde de amizade, união e expectativa para a temporada de 2021.

Théo Pioli Trevisani, o grande
bicampeão da categoria Pró Carlos Barbosa e Mayckon Mota

Marcelo Contatto, vice-
presidente do Pé de Chumbo,
Carlinhos Carrion e Cândido Neto

Eraldo Pereira, Pedro Marin
e Fernando Basanela

Fernando Rodovalho, Bruno
Rodrigues e Rafael Contatto

Oswaldinho Nogueira Darlan Barros
Alexandre Bassora
e Giovanni Pamfilio

André Fernandes Gonçalves,
Ivan Dantas e Pedro Marusso
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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: Solange Pasquoto, Teresinha 
Kawamata, Quelis Zaccardi, Silvana 
Pedroso e Juninho Sousa. No sábado 
é a vez de Alexandre Kresner (foto), 
Endiny Campos, Andrea Perroni 
Scaliche, Waine Pertile e Mariana 
Brait de Carvalho assoprarem 
velinhas. No domingo, Kui Sacilotto, 
Givani Souza, Rachel Macri Soccal, 
Mariana Said Reis Romi Zanatta, 
Heloisa Tebaldi e Elisson Figueiredo 
são aniversariantes do dia!

Paulo Rosa, campeão da categoria Light

Guilherme Goes, Fernando
Santo André e Hugo Ruano

Gustavo e João Rodrigues,
leia-se Tatu Shopping Frutas

O narrador Osvaldo Luis e o 
jornalista Carlos Zaramelo Jr.

Marcelo Marusso,
presidente do Pé de Chumbo

Felipe Santo André, Douglas Pitoli
e Patrik Camargo Neves

Rogério Pompermayer

Fernando Rodrigues

Edson Contato, grande
parceiro do Pé de Chumbo

André Godinho de Freitas Julio Cesar Rosa

Alberth Janjon atento
a todos os detalhesWado Pelizzoni e Alex Ferreira

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

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

O prefeito Omar Najar recebeu, quarta-feira (18), o 
comandante da Guarda Municipal, Marcos Guilherme, para 
apresentação de novo equipamento de proteção adquirido 
recentemente. Com investimento de R$ 6,8 mil, o escudo 
balístico auxiliará as equipes da Gama, principalmente 
da Romu, nas ocorrências com indivíduos que portam 
armas de fogo, sobretudo em ambientes confinados como 
construções e residências. “Foi adquirido um escudo, até 
porque esse tipo de ocorrência não é tão comum”, disse 
o responsável pela academia da Guarda, Hariel Mikolay. 
De acordo com ele, hoje (20) haverá treinamento para uso. 
“É mais um instrumento de proteção para nossas equipes 
que, juntamente com os coletes balísticos, amplia a segurança 
dos patrulheiros”, afirmou Guilherme. “Durante esses anos 
de mandato, conseguimos avançar bastante, especialmente 
com relação a equipamentos novos e formação dos nossos 
patrulheiros. Fico muito feliz por ser possível mais esse 
investimento para a nossa Gama”, disse Omar. (DA REDAÇÃO)

O banco de sangue do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” está precisando 
com urgência de doações de sangue tipo O negativo, mas todos os outros 
tipos sanguíneos também são necessários. Para evitar aglomeração e garantir 
que a doação seja realizada com segurança, a instituição está agendando 
a coleta por meio do aplicativo “Sangue Amigo”, que pode ser baixado nos 
sistemas IOS e Android. A doação também pode ser agendada diretamente 
pelo telefone 3468-1739. É muito importante que os doadores compareçam no 
dia e horário agendados, uma vez que não é possível substituí-los por outros. 
Se não for possível comparecer no horário agendado, o setor pede para que 
o doador ligue com antecedência e solicite o cancelamento, pois dessa forma 
será possível oferecer o horário na agenda a outros doadores. Para ser um 
doador é preciso ter entre 18 e 65 anos, pesar mais que 50 kg e estar em plena 
condição de saúde. Para fazer a doação não é preciso estar em jejum, porém 
o doador não poderá ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas que 
antecedem a doação; não poderá ter fumado nas duas horas antecedentes e 
também não poderá ter passado por cirurgias nos últimos meses. Caso o doador tenha sido submetido à tatuagem ou aplicação 
de piercing, deverá aguardar por 12 meses, a contar da data do procedimento, para poder realizar a doação. Para quem faz uso de 
algum medicamento, é fundamental ligar antes e informar o setor. No momento da doação é preciso levar um documento original 
com foto. O banco de sangue está localizado na Avenida da Saúde, 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. (DA REDAÇÃO)
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Apesar da pandemia e das limitações impostas por novos 
comportamentos, a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano de Americana deu prosseguimento, nos últimos 
três meses, aos trabalhos que já vinham sendo realizados, 
como reuniões e entrega de unidades residenciais. 
Ao todo,foram 12 reuniões online, sete delas para apresentação 
dos projetos de apartamentos no Residencial Jacy e de casas 
no Jardim Nova Aliança para os 7.200 inscritos no cadastro 
habitacional da Prefeitura; e outras cinco para realização 
do curso de capacitação sobre gestão condominial para 
futuros moradores do Residencial Inaê, cuja previsão de 
entrega é dezembro após a assembleia da instituição de 
condomínio no dia 8. Foram assinados mais três Termos 
de Ajustamento de Conduta no valor total de R$ 1.495.699,64, referentes a empreendimentos residenciais que no passado 
tiveram aprovação como Habitação de Interesse Social – HIS, e consequentemente obtiveram isenção de taxas e impostos 
conforme previsto em lei, porém sem a vinculação de suas unidades habitacionais exclusivamente ao atendimento dos inscritos 
no cadastro habitacional do município. Salienta-se que até o momento foram recuperados mais de 11,2 milhões de reais através 
de arrecadação aos Fundos Municipais, aquisição de bens públicos, execução de obras e serviços no município. (DA REDAÇÃO)
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