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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

A dupla formada pelo paulistano Cássio Homem de Mello e o 
americanense André Moraes Jr., a bordo de uma Mercedes AMG, venceu 
a categoria GT4 nas Quatro Horas de Curitiba do Endurance Brasil. P. 16
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O 9º Novembro Azul O Jogo/Colorado,
evento voltado à conscientização e 

prevenção do câncer de próstata, registrou 
números que superaram as expectativas 

dos organizadores. P. 8, 9 e 10

ALEX FERREIRA | VOLUNTÁRIO DO NOVEMBRO AZUL 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

Atleta da Academia O/M/A, Leonardo 
Pessina disputa neste final de semana a 
rodada do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu, 
organizado pela AJP (Abu Dhabi Jiu Jitsu 
Pro), responsável por mais de 80 eventos 
em todo o mundo. As lutas acontecem na 
Arena Carioca 1 – Parque Olímpico, amanhã 
(5) e domingo (6). Pessina, que em outubro 
conquistou o título do Campeonato Brasileiro, 
está confiante para a competição no Rio. 
Ele tem 42 anos e é da categoria Master 
3 (preta/super pesado). (ZARAMELO JR.)

PESSINA PARTICIPA
DE GRAND SLAM

DIVULGAÇÃO

Fábio Donizete Furtabo (Fabinho) e Angelo Marcos Marusso (foto) conquistaram o 
título do 1º Torneio de Futevôlei do Rio Branco, realizado no dia 21 de novembro, na 
Sede Náutica João Tamborlin, com a participação de oito duplas. Na decisão do título, 
os campeões venceram Éder Duarte e Rafael Pizzi por 18 a 16. Nas semifinais, Fabinho 
e Angelo derrotaram Feijão e Willians por 18 a 15, enquanto Éder e Pizzi superaram 
Walkinho Frônio e Vinicius Nicoleti por 18 a 16. A comissão organizadora foi formada por 
André Ricardo (Andrezão), Rodrigo Ferraz, Luiz Antonio, Renan Ferreira, Thiago Nunes 
e Lúcio Nascimento. “Foi um torneio bem bacana, com jogos de nível técnico muito 
bom. Nossa ideia é realizar outros nos próximos meses”, disse Andrezão. (ZARAMELO JR.)

FABINHO E ANGELO SÃO 
CAMPEÕES NO RIO BRANCO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE NOVEMBRO DE 2020

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE AGOSTO DE 2020

As quadras da academia Aloha Sports, no Jardim Tripoli, estarão movimentadas neste final 
de semana com a realização de mais uma edição do Aloha Open de Beach Tennis. De acordo 
com o professor Danilo Glasser, mais de 200 jogadores estão inscritos em 12 categorias 
femininas, masculinas e mistas. As duplas participantes são de Americana, Piracicaba, 
Nova Odessa, Sumaré, Limeira, Campinas, Paulínia, Bragança Paulista, Araras, Vinhedo, 
Valinhos, Jundiaí, São Paulo e Santos. Amanhã (5), acontecem os jogos das categorias A e 
B, enquanto no domingo (6) serão realizadas as partidas das categorias D e Iniciante. Nos 
dois dias, a programação começa às 8 horas. Danilo explicou que as rodadas foram divididas 
por grupos para evitar aglomeração e que serão seguidos todos os protocolos de higiene, 
principalmente no que diz respeito ao uso de máscara fora das quadras. (ZARAMELO JR.)

BEACH TENNIS MOVIMENTA ALOHA
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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

BETÃO E ROBÃO SÃO CAMPEÕES NA ATC
RAQUETINHA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Alberto Soutelo, o Betão, no 
Ranking A, e Robson Ferro, o 
Robão, no Ranking B, sagra-
ram-se campeões da 20ª edi-
ção do Torneio Amigos ATC de 
Raquetinha, encerrada quarta-

-feira (2) no complexo de saibro 
da academia Americana Tennis 
Center. A disputa teve início em 
fevereiro e ficou alguns meses 
paralisada em virtude da pan-
demia, mas foi retomada em se-
tembro e teve 15 rodadas.

Betão, que já havia asse-
gurado a conquista do título 
com uma rodada de antece-
dência, fechou o campeona-
to com mais uma vitória. Ele e 
Maurício Ferreira (Zebu) der-

rotaram Hugo Santiago e Hen-
rique Demarchi por 2 sets a 1, 
parciais de 6/7, 6/3 e 10/7 no 
tie break. No total, Betão Sou-
telo somou 32 pontos, com 149 
games a favor e 107 contra - 
saldo de 42. O vice-campeão 
da categoria foi Henrique De-
marchi, com 25 pontos - mes-
ma pontuação de Rogério Ar-
mond, mas Demarchi levou 
vantagem nos critérios técni-
cos de desempate.

Estreante no Amigos ATC, 
Robão garantiu o título na 
rodada desta semana. Ele e 
Franco Sardelli ganharam de 
Fábio Pires (Pirão) e Sérgio 
Lião (Pivete) por 2 sets a 0, 
parciais de 6/2 e 6/3. Com is-
so, Robão Ferro chegou a 30 
pontos (134 games a favor e 

108 contra - saldo de 26), 2 a 
mais que o vice-campeão Hu-
go, que perdeu na quarta-feira.

A rodada ainda teve a vi-
tória de Ricardo Sayão e Fá-
bio Pires sobre Rafael Lima e 
Marcelo Marusso por 2 sets a 
1, parciais de 6/2, 3/6 e 10/5. 
O campeonato tem a partici-
pação de 16 jogadores titula-
res, divididos em dois grupos, 
além de oito “coringas”.

Idealizado pelos amigos Cé-
sar Dei Santi, Marcelo Marusso, 
Sérgio Lião, Rafael D’Agostini e 
Michel Carvalho, o torneio cres-
ceu ao longo dos anos e sempre 
teve duas edições anuais - uma 
por semestre. Em 2020, porém, 
a pandemia atrapalhou a pro-
gramação, que deve ser reto-
mada na próxima temporada.

CLASSIFICAÇÃO
RANKING A

JOGADORES PONTOS
1º) Alberto Soutelo 32
2º) Henrique Demarchi 25
3º) Rogério Armond 25
4º) Franco Sardelli 24
5º) Fred Carvalho 22
6º) Rafael Lima 22
7º) Fernando Pires 14
8º) Fábio Pires 12

RANKING B
JOGADORES PONTOS
1º) Robson Ferro 30
2º) Hugo Santiago 28
3º) Maurício Ferreira 25
4º) Marcelo Marusso 25
5º) Ricardo Sayão 22
6º) Sérgio Lião 18
7º) César Dei Santi 15
8º) Fernando Bilibio 14

Betão Soutelo fez 32 pontos e conquistou título de forma antecipada No ano de estreia, Robson Ferro sagrou-se campeão no Ranking B

ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE DEZEMBRO DE 2020

CLUBE DO BOSQUE ADIA
O INTERNO PARA 2021
ZARAMELO JR. 

 @zaramelojr

Programado para a próxi-
ma semana, o 4º Torneio 
Interno de Raquetinha do 
Clube do Bosque foi adia-
do para 2021. A direto-
ria e os organizadores to-
maram a decisão por cau-
sa da regressão de todo 
Estado da fase verde pa-
ra amarela no Plano São 
Paulo, ocorrida em razão 
do aumento do número 
de casos do coronavírus. 

Nas redes sociais, o Clu-
be do Bosque informou 
que as novas datas se-
rão definidas em janeiro e 
que as inscrições já feitas 
serão mantidas. “A joga-
da mais importante nes-
te momento é a preven-
ção”, diz o texto no Insta-
gram do clube. Com limi-
te de 16 duplas por cate-
goria, o torneio prevê dis-
puta na Masculina ProAm/
B, Masculina C e D, Femini-
na B e C, Mista A e B, e In-
fantil até 14 anos.
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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 significam, 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

Nome completo
Osvaldo Luís 
Mastri Palomo

Nascimento
2 de novembro de 1962, 
em São João da Boa Vista

Profissão
Jornalista e radialista

Como você é conhecido 
entre amigos e familiares
Osva, Osvaldinho, “Ize” - 
esse último é exclusivo dos 
meus irmãos...  hahahaha

Time do coração
Palmeiras, por 
influência direta de 
pai, primos e irmãos.

Modelo de beleza
David Beckham é imbatível.

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Zaramelo Jr., Marcelo Marusso 
e todos os pilotos do Pé de 
Chumbo. Zara é monstro, 
tanto no pessoal quanto no 
profissional. Todos do PDC 

WADO PELLIZONI

são feras por aquilo que 
fazem não apenas dentro 
do esporte, mas também 
pelo que representam no 
cotidiano de muitas pessoas.

E quem não é?
Meu amigo Alex Ferreira,  
porque disputa comigo 
a artilharia do Novembro 
Azul...  hahahaha

Faz alguma atividade física?
Caminhada e uma vez por 
ano jogo futebol na Arena 
Colorado na campanha 
Novembro Azul.

Esporte favorito
Futebol. Me “deu” as 
minhas duas profissões.

Para qual esporte 
não leva jeito?
Qualquer esporte radical, 
porque sou medroso demais. 

Essa história de muita 
adrenalina não é pra mim.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2021?
2021 vai ser o ano Lisca, que 
de doido não tem nada.

E quem vai pagar mico?
Cruzeiro, que vai 
continuar na Série B.

Programa de TV
Esporte Espetacular.

Jornalista esportivo
Tino Marcos, um profissional 
maravilhoso e um ser 
humano ainda melhor.  Tive 
a honra de fazer várias 
coberturas ao lado dele e 
testemunhar tudo isso

Gente boa
Gustavo Kuerten, o nosso 
Guga, humilde e genial.

Mala
Thiago Neves, que não 
respeita absolutamente 
ninguém e nenhum clube.

Bola cheia
Lebron James, o cara é fera 
demais. Entre os brasileiros, 
fico com Rogério Ceni.

Mala
Todos os que ficam torcendo 
pelo insucesso dos outros 
em vez de tentar evoluir. 
Acham que apontar os 
defeitos é a melhor solução.

Com qual esportista 
faria selfie?
Marcos, São Marcos, 
um gigante, um cara 
simplesmente espetacular.

Com qual não faria?
Ibrahimovic.  
É muito marrento.

OSVALDO LUÍS

DE PRIMEIRA

Torce contra quem?
Não torço contra 
deliberadamente ninguém ou 
algum time, mas a Argentina é 
um capítulo à parte...  rsrsrsrs

Ídolo
Meu ídolo é o Pelé. O maior 
jogador de futebol de todos 
os tempos.  Tenho outros, 
mas o Pelé é o maior.

Imagem inesquecível
A conquista do 
tetracampeonato do mundo, 
em 1994, nos Estados Unidos. 
Eu estava presente na 
cobertura pela rádio Record 
e aquele “bolo” de jogadores 
se abraçando e chorando 
não dá pra esquecer jamais.

COPA SUDESTE APONTA CAMPEÕES
KART

DA REDAÇÃO

Os campeões da edição 2020 
da Copa Sudeste foram defini-
dos na realização da 10ª e últi-
ma etapa, dia 21 de novembro, 
no kartódromo de Nova Odes-
sa. Organizado pela Auto Gi-
ro Competições, com apoio da 
prefeitura local, o torneio movi-
mentou pilotos de diversas ci-
dades do Estado ao longo de 
toda a temporada.

Na categoria Cadete, o 
campeão foi o barbarense Da-
niel Estrela Lucena. Entre os 
mirins, o americanense Leonar-
do Factore confirmou o favori-
tismo e levou o troféu. Única 
mulher na disputa, Talita Cam-
pagnone sagrou-se campeã na 
125 Graduado. Helton Rocha, 
de Rio das Pedras, sobrou na 
125 Sênior e levantou a taça. Na 
F4, domínio da família Najar: 
Enzo faturou o título na Gra-

duado e Omarzinho, na Sênior. 
Na Força Livre, Victor Barbo-
sa confirmou o tricampeonato.

Para o presidente da Copa 
Sudeste, Anderson Mantovani, 
a conclusão da terceira edição 
da competição é uma vitória de 

todos os envolvidos. “Fechamos 
com chave de ouro graças a pi-
lotos, mecânicos, patrocinado-
res e profissionais de impren-
sa, pois, sem todos eles, não po-
deríamos ter o sucesso que ti-
vemos em um ano tão adverso”, 
comentou o dirigente. Patro-
cinada pela Sudeste Pré Fabri-

ZARAMELO JR.

A temporada 2020 da 
Porsche Endurance Series 
chega a seu final neste 
domingo (2), em São Pau-
lo, com a realização dos 
500 km de Interlagos. O 
piloto americanense Pe-
drinho Aguiar e seu com-
panheiro de equipe Gui-
lherme Salas vão à pis-
ta brigando pelo título da 
categoria Carrera Cup 4.0.

Pedrinho e Salas apare-
cem em terceiro lugar com 
101 e estão atrás de Alceu 

Feldmann, líder com 116 
pontos, e de Werner Neu-
gebauer e Ricardo Zon-
ta, que ocupam a segunda 
colocação com 113. “Acre-
dito que temos boas chan-
ces. Vamos pra cima”, dis-
se o americanense.

A programação da eta-
pa de encerramento tem 
três treinos livres amanhã 
(5), antes dos classificató-
rios. No domingo, a forma-
ção do grid está marcada 
para as 13 horas. A corrida 
tem previsão de 500 km 
ou 4h30 de duração.

AUTOMOBILISMO

PEDRINHO BRIGA POR
TÍTULO DA ENDURANCE

cados, empresa com sede em 
Americana, a 3ª edição da Co-
pa Sudeste começou em feve-
reiro e reuniu mais de 70 pilotos. 
A temporada teve de ser inter-
rompida em abril por conta da 
pandemia do novo coronavírus.

A competição foi retoma-
da em agosto, após o avanço 

da região de Campinas à fase 
amarela do ‘Plano São Paulo’ 
e um protocolo sanitário ela-
borado pela CBA (Confede-
ração Brasileira de Automobi-
lismo), aprovado pelo Centro 
de Contingência do Estado e 
apresentado à Vigilância Sani-
tária de Nova Odessa.

Corridas foram realizadas em Nova Odessa

OSVALDO FURIATO | DIVULGAÇÃO

Competição 
movimentou 
70 pilotos 
durante a 
temporada
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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.

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Eleito prefeito de Americana, o 
empresário Chico Sardelli rece-
beu O JOGO esta semana, em 
seu escritório, para expor seus 
planos na área do esporte. A 
entrevista foi no dia 1º de de-
zembro, data especial para o 
futuro chefe do Poder Execu-
tivo. Neste mesmo dia, há 30 
anos, o Rio Branco conquistou 
o primeiro acesso à elite do fu-
tebol paulista e ele era o presi-
dente do clube.

Com ligação efetiva no es-
porte - além de presidente do 
Rio Branco, fundou a Lafs (Li-
ga Americanense de Futebol 
de Salão), jogou campeona-
tos de futebol e minicampo, e 
ocupa vice-presidência na FPF 
(Federação Paulista de Fute-
bol) -, tem consciência que, na-
turalmente, sofrerá cobrança 
maior por suas ações na área.

Chico falou, no entanto, que 
de 1º de janeiro de 2021 a 31 de 
dezembro de 2024, o esporte 
de Americana terá um olhar di-
ferente por parte do prefeito.

Confira os principais tre-
chos da entrevista!

Você já definiu quem será 
o Secretário de Esportes?
CHICO SARDELLI Não. Vou co-
meçar a tratar de nomes a par-
tir do dia 15 de dezembro.

Qual será o perfil do 
secretário? Alguém 
técnico, da área de 
esportes, ou alguém para 
composição política?
CHICO Alguém com conheci-
mento técnico, que entenda do 
riscado esporte e também de 
política. É uma área que sem-
pre atuei, uma área que gosto 
e que vejo como transforma-
ção social. O futuro secretário 
de Esportes será um dos mais 
cobrados da administração.

Juninho Dias (vereador 
reeleito e karateca) é 
um nome cotado?
CHICO Todos os nomes são 
nomes.

Em seu plano de governo, 
há citação da volta de 
campeonatos importantes 
de futebol, como Gigantão 
e Gigantinho, e realização 
de torneios de raquetinha 
e maratona, entre outros. 
Como você pretende 
viabilizar essas ações?
CHICO Primeiro que a ques-
tão do esporte passa a ser im-
portante no aspecto social e 
assim ter um olhar diferente 
do prefeito. Uma palavra cha-

ve da nossa administração se-
rá parceria. O prefeito vai aju-
dar na busca de parceiros para 
que possam acontecer even-
tos importantes. Vamos traba-
lhar neste sentido.

Quando você fala na busca 
por parceiros, significa 
que o prefeito vai atrás 
das empresas ou essa será 
uma tarefa do secretário?
CHICO Eu vou também. Esta-
rei junto (com o secretário) bus-
cando (parcerias) porque é um 
investimento que vem para o 
esporte e, por extensão, à saúde 
e, principalmente, para o o so-
cial, que são áreas geridas atra-
vés de atividades esportivas.

Na sua administração, a 
prioridade será o esporte 
enquanto lazer e recreação ou 
o esporte de alto rendimento?
CHICO Gostaria de ter duas ou 
três possibilidades de esporte 
de alto rendimento, mas gosta-
ria também, dentro de nossa filo-
sofia, de ter o esporte como um 
ponto de transformação social 
das pessoas. Por isso, é impor-
tante dar atenção à base, não só 
no futebol, mas também em to-
das as outras modalidades.

Você entende que é 
importante ter uma equipe de 
ponta, independentemente 
da modalidade, para servir 
como espelho às crianças?
CHICO Me lembro do Rio Bran-
co, do basquete feminino, do 
handebol, do vôlei... Tudo isso 
leva o nome de Americana pa-
ra os quatro cantos do Estado 
e do Brasil de maneira positiva, 
divulga a cidade e acima de tu-
do desperta em nossas crian-
ças e jovens a possibilidade de 
busca e compromentimento 
mais sério com o esporte.

Na atual administração, 
foi instituída a cobrança 
de taxa para a realização 
de corridas de rua em 
Americana. Você vai manter?
CHICO Tenho conhecimento 
disso. Durante o período elei-
toral, andei por toda a cidade 
e em todos os lugares observei 
as pessoas fazendo corridas, 
caminhada, andando de bici-
cleta, fazendo trilhas. Vi que 
essas atividades estão muito 
acentuadas e fortes em Ameri-

CHICO FALA EM OLHAR
DIFERENTE NO ESPORTE

PREFEITO ELEITO

porte, precisamos ter boa con-
dição de equipamentos, que 
possam facilitar. Sem a míni-
ma condição, ninguém conse-
gue praticar, com a mínima, sim. 
Vamos reforçar as condições.

E sobre a lei de incentivo ao 
esporte, que foi suspensa, 
mas durante quase duas 
décadas manteve equipes 
de ponta e projetos?
CHICO Colocamos no nos-
so plano e vamos analisar a 
questão legal da lei. Há uma 
corrente que diz que é incons-
titucional e outra que diz que 
depende de entendimento pa-
ra ser aplicada. Aquilo que es-
tiver dentro da lei será apli-
cado. Se eventualmente não 
estiver, infelizmente não va-
mos poder trabalhar com es-
sa questão. A priori, nosso 
compromisso é reativar se for 
constitucional. Imagino que, 
mesmo com as dificuldades 
financeiras, no início do nos-
so governo um mínimo de re-
ceita para o esporte vamos ter 
que passar para colocar em 
prática aquilo que preconiza-
mos em nossa campanha. Chico Sardelli durante entrevista ao O JOGO

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

É uma área que sempre atuei, 
uma área que gosto e que vejo 
como transformação social”
 CHICO SARDELLI, 
PREFEITO ELEITO

Futuro chefe
do Executivo
afirma que
secretário
será cobrado

cana. Queremos incentivar es-
sa prática. Aquilo que for bom 
do atual governo, será manti-
do e melhorado, e aquilo que 
não for, será modificado. Rece-
bi algumas reclamações neste 
sentido, vou analisar nos pri-
meiros dias que estiver na pre-
feitura. Quero me reunir com 
todas as secretarias individual-
mente para que num prazo de 
10 dias a gente consiga deter-
minar o ritmo e os principais 
pontos, pois o projeto de go-
verno é uma abrangência de 
quatro anos. O que dá para fa-
zer inicialmente, vamos fazer. 
Há outras situações que exi-
gem planejamento maior.

Você acha que terá cobrança 
maior enquanto prefeito por 
sua ligação com o esporte?
CHICO Aumenta a responsabi-
lidade, mas, acima de tudo, co-
mo tenho o esporte na veia, te-
nho muitos contatos e nesses 
contatos vou pegando ideias. 
Vejo que, pela minha experiên-
cia, o esporte de Americana 
tem a ganhar. Vamos ter pro-
blemas? Em tudo se tem pro-
blemas, mas temos que buscar 
a forma mais prática e consen-
sual para resolver.

E o futebol do Rio Branco, 
qual seu plano?
CHICO Dinheiro púlico em clu-
be particular não vai ter. Como 
ex-presidente, estou torcendo 
há tempos pelo acesso. Irmos 
para a Série A3 seria um bom 
caminho para planejarmos o 
Rio Branco como entidade de 
direito privado e já me coloquei 
à disposição do (Gilson) Bonal-
do (presidente) e do Dr.Cláu-
dio (Bonaldo, vice). Eles vieram 
aqui no meu escritório após a 
eleição, tivemos uma conversa, 
enfim, o Rio Branco terá a aju-
da do Chico enquanto pessoa 
física, ex-presidente e esportis-
ta, e na figura também de pre-
feito de Americana na busca de 
parcerias. Dinheiro público não.

Para os complexos 
esportivos, qual sua ideia?
CHICO Vamos fazer uma boa 
reforma, dar uma boa ajeita-
da, ao longo de nossos quatro 
anos. Para praticar um bom es-
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CLASSIFICAÇÃO 
GERAL

GRADUADOS A
PILOTOS PONTOS
1º) Gustavo Valente 389
2º) Henrique Zafalon 324
3º) Ricardo Domingos 319
4º) Ricardo Aziz 280
5º) Marcelo Assiz 243
6º) Douglas Silva 240
7º) Rafael Zara 232
8º) Cristiano Aro 221
9º) Marcel Sega 219
10º) Rood Mark 192
11º) Adriano Rinalti 155
12º) Gustavo Pires 92
13º) Alfredo Viana 74
14º) Eduardo Rizzo 51

GRADUADOS B
PILOTOS PONTOS
1º) Matheus Ferreira 377
2º) Ricardo Romi 330
3º) Luiz Paloni 324
4º) Caio Pinotti 291
5º) Douglas Campos 260
6º) Alexandre Bissi 243
7º) Felipe Brutos 188
8º) Edinei Sato 179
9º) Fernando Ongaro 174
10º) Caio Pelisson 158
11º) Ricardo Paloni 153
12º) Daniel Macena 122
13º) João Bonelli 37

ESPORTE

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana

3461-6182 • 3461-8652

advocacia@castilhoeandreetta.com.br
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

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A penúltima etapa da Copa 
Aro Contabilidade Raceman 
de Kart, que aconteceu na ma-
nhã de sábado (28), em Nova 
Odessa, teve vitória de Henri-
que Zafalon na Graduados A, 
que é a principal categoria do 
campeonato. O piloto #51 fez 1 
ponto a mais que Gustavo Va-
lente (Gurga) e garantiu o topo 
do pódio da rodada.

No entanto, o piloto #22, 
que ocupa a liderança com 
folga de 65 pontos, colocou a 
mão na taça e somente uma 

combinação pouco provável 
de resultados na final o impe-
dirá de ser tricampeão.

Zafalon fechou a rodada du-
pla com 48 pontos. Ele foi o se-
gundo colocado na primeira 

ZAFALON VENCE E GURGA
COLOCA A MÃO NA TAÇA

KART

Líder tem
vantagem de
65 pontos e
deve ser
tricampeão

corrida e ganhou a segunda. Já 
Gurga somou 47 pontos com 
a vitória na primeira bateria e 
a terceira colocação na segun-
da. Além deles, o pódio ainda 
teve Ricardo Domingos (Kelé), 

em terceiro com 40 pontos; Ra-
fael Zara, em quarto com 33; e 
Adriano Rinalti, em quinto com 
28. Na classificação geral do 
campeonato, Gurga lidera com 
389 pontos, enquanto Zafalon 

tem 324. O mais próximo deles 
é Kelé com 319 pontos. O que 
pode alterar o cenário é o des-
carte obrigatório previsto em 
regulamento, mas não de ma-
neira a definir o título

Na primeira bateria, Gur-
ga foi o melhor da Graduados 
A, fechando as 25 voltas em 
21m35s737, vantagem de 1s171 
para Zafalon. Na segunda, Za-
falon teve amplo domínio e ga-

nhou com o tempo de 20m19s611 
para 24 voltas, vantagem de 
1s460 para Kelé O encerramento 
da temporada está marcado pa-
ra o próximo dia 12, a partir das 
8h30, também em Nova Odessa.

Henrique Zafalon dominou 
a segunda bateria e ganhou 
a etapa na Graduados A

ZARAMELO JR. | O JOGO | 28 DE NOVEMBRO DE 2020
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

Matheus Ferreira (Jovem) foi 
o nome da Graduados B na 
penúltima etapa da Copa Aro 
Contabilidade Raceman, sába-
do (28), em Nova Odessa. Além 
de ganhar as duas corridas da 
categoria, ele também deu tra-
balho aos pilotos da Gradua-
dos A, vencendo a bateria que 
abriu a programação e chegan-

do em terceiro na segunda. No 
total, Matheus somou 53 pon-
tos na rodada e assegurou o lu-
gar mais alto do pódio. Na se-
gunda colocação ficou Luiz Pa-
loni, que fez 44 pontos. Na se-
quência vieram Douglas Cam-
pos, terceiro com 40; Ricardo 
Paloni, quarto com 32; e Edi-
nei Sato, quinto com 30. Além 

de ganhar a etapa, Matheus re-
cuperou a liderança e deu pas-
so importante à conquista do 
título da Graduados B. Ago-
ra, ele ocupa o primeiro lugar 
com vantagem de 47 pontos 
para Ricardo Romi, que está na 
segunda posição, e de 53 pa-
ra Luiz Paloni, que ocupa a ter-
ceira colocação. (ZARAMELO JR.)

MATHEUS VOA BAIXO, VOLTA À
LIDERANÇA E FICA PERTO DO TÍTULO

Matheus andou em ritmo forte e foi o destaque da Graduados B

ZARAMELO JR. | O JOGO | 28 DE NOVEMBRO DE 2020

PÓDIO DA ETAPA

RAFAEL ZARA, GUSTAVO VALENTE, HENRIQUE ZAFALON, 
RICARDO DOMINGOS E ADRIANO RINALTI

RICARDO PALONI, LUIZ PALONI, MATHEUS FERREIRA, 
DOUGLAS CAMPOS E EDINEI SATO

GRADUADOS  A

GRADUADOS B
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NOVEMBRO AZUL SUPERA EXPECTATIVA DE ORGANIZADORES
9ª EDIÇÃO

DA REDAÇÃO

A nona edição do Novembro 
Azul O Jogo/Colorado, campa-
nha que aborda a conscienti-
zação e a prevenção do câncer 
de próstata, superou as expec-
tativas do jornalista Zaramelo 
Jr. e do médico Rogério Panho-
ca, que são os responsáveis pela 
organização. O evento aconte-
ceu na manhã de domingo (29), 
na Arena Colorado, no bairro da 
Conserva, no sistema drive-thru 
em razão da pandemia.

Aproximadamente 250 car-
ros passaram pelo local du-

rante pouco mais de duas ho-
ras de campanha, além de 
jeeps, motos e bicicletas. Te-
ve também a participação de 
aproximadamente 40 cavalei-
ros da ATA (Associação dos 
Tropeiros de Americana).

Houve a arrecadação de 
mais de uma tonelada e meia 
de sabão em pó - todo produ-
to de limpeza será doado a en-
tidades assistenciais de Ame-
ricana, Nova Odessa e Santa 
Bárbara d’Oeste.

Carros, motos,
jeeps, bikes
e até cavalos
passaram pelo
drive-thru

ALEX FERREIRA | VOLUNTÁRIO NOVEMBRO AZUL 2020

WADO PELLIZONI | VOLUNTÁRIO NOVEMBRO AZUL 2020

A presença de público foi bem 
interessante. Foi uma surpresa 
muito agradável. 2020 nos 
surpreende no aspecto positivo 
pela capacidade que o povo tem 
de superação dos desafios”
ROGÉRIO PANHOCA, 
MÉDICO E ORGANIZADOR Cavaleiros da ATA também 

marcaram presença no drive-thru
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NOVEMBRO AZUL SUPERA EXPECTATIVA DE ORGANIZADORES
Um dos responsáveis pela or-
ganização do Novembro Azul 
O Jogo/Colorado, o médico 
Rogério Panhoca destacou a 
condição peculiar que envol-
veu o evento deste ano. "Essa 
edição do Novembro Azul foi 
peculiar desde a sua organiza-
ção até a sua execução e, prin-
cipalmente, surpreendente em 
termos da participação do nos-
so público-alvo, que já colocou 
nosso evento no seu calendá-
rio. Tudo isso é entusiasmante, 
é fortalecedor para nós que or-
ganizamos o evento", disse.

"Eu tinha a expectativa, não 
nego e creio que o Zara tam-
bém tinha essa impressão, 
que teríamos uma edição com 
a participação reduzida, um 
evento minimalista, mas foi ao 
contrário. A presença de pú-
blico foi bem interessante. Foi 
uma surpresa muito agradável. 
2020 nos surpreende no as-
pecto positivo pela capacidade 
que o povo tem de superação 
dos desafios", afirmou o médico.

"Tivemos que redesenhar o 
evento em virtude da pande-
mia e mesmo assim a movi-
mentação foi bem acima da-
quilo que eu particularmente 
esperava. Fiquei feliz, muito fe-
liz mesmo, pois, apesar de to-
dos os problemas que estamos 
enfrentando em 2020, conse-
guimos passar mais uma vez a 
mensagem da importância so-
bre a conscientização e a pre-
venção do câncer de próstata", 
comentou o jornalista Zarame-

lo Jr., que também cuida da or-
ganização. "Eu já ia festejar se 
tivéssemos 50 carros no drive-

-thru e tivemos algo em torno 
de cinco vezes mais que isso", 
acrescentou. "A destacar tam-
bém o engajamento de deze-
nas de pessoas na divulgação 
do evento nas redes sociais", 
citou o jornalista.

"Quero parabenizar es-
sa ação do doutor Panhoca e 
do Zaramelo, que já há  nove 
anos consecutivos prestam es-
se serviço de esclarecimento e 
conscientização sobre o cân-
cer de próstata. Estou muito 
feliz por mais um ano ter par-
ticipado do Novembro Azul", 
salientou Sardelli.

"Parabenizo aos organizado-
res  e a todos que tomaram es-
sa iniciativa de colaborar para 
a consicentização sobre o cân-
cer de próstata através deste 
evento muito bacana que é o 
Novembro Azul", falou Odir. 

"Muitos homens são negligen-
tes em questões de saúde e 
esse evento realmente ajuda a 
salvar vidas", acrescentou.

"Os homens têm que parar 
com o preconceito que envol-
ve os exames preventivos do 
câncer de próstata. A força do 
homem está na coragem de se 
cuidar. E esse trabalho ímpar 
que o doutor Panhoca e o Za-
ramelo realizam contribui de-
mais do sentido da conscienti-
zação e todos nós de America-
na temos que apoiá-los", ava-
liou Brochi. (DA REDAÇÃO)

PANHOCA CITA EDIÇÃO PECULIAR E POLÍTICOS ELOGIAM

Ação teve entrega de vouchers para realização do exame de PSA

ALEX FERREIRA | VOLUNTÁRIO NOVEMBRO AZUL 2020

Foram distribuídos mais de 
50 vouchers para a realização 
de exames de PSA (Antígeno 
Prostático Específico) a homens 
com mais de 50 anos de idade 
e que não têm plano de saúde.

Eleito prefeito de Ameri-
cana, o empresário Chico Sar-
delli passou pela Arena Colo-
rado acompanhado do verea-
dor e seu vice Odir Demarchi. 
Também prestigiaram o even-
to o vereador Thiago Brochi e o 
Pastor Ailton Gonçalves, secre-
tário municipal de Ação Social 
e Desenvolvimento.

A edição de 2020 do No-
vembro Azul O Jogo/Colora-
do teve patrocínio de São Lu-
cas Saúde, Rede de Supermer-
cados Pague Menos, Sanfar-
ma, Grupo Contatto, Kart Pé 
de Chumbo e São Lucas Saú-
de Ocupacional. E apoio de Bar 
Beppo, O Liberal, Projeto Sport, 
Sorvetes Skimoni, Vogel De-
sign, Astor Brindes e RPancho-
ca Otorrinolaringologia.

Zaramelo, Panhoca, 
Chico e Odir, domingo, 
na Arena Colorado
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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 

Pelo segundo ano consecutivo, o Bar 
Beppo, na região central de Americana, 
apoiou a campanha Novembro 
Azul O Jogo/Colorado. Diretores e 
colaboradores do tradicional point 
usaram a camiseta oficial dois dias da 
semana antes da realização da nona 
edição para fortalecer a importância 
da conscientização e prevenção do 
câncer de próstata. “Nossa equipe 
atendeu aos clientes com as camisetas 
às sextas-feiras e aos domingos. Foi 
uma forma de fortalecer a campanha e 
divulgar o evento aqui de Americana”, 
disse o proprietário do Bar Beppo, 
Giovanni Stival Pamfílio. (DA REDAÇÃO)

APOIO DO 
BAR BEPPO

Envolvidos no dia a dia do Colorado, 
José Valter Felizardo, Giovana Leite 
Camargo Faé e Messias Santos 
atuaram como voluntários no 9º 
Novembro Azul, que aconteceu 
domingo (29). Giovana cuidou do 
cadastramento e da distribuição dos 
vouchers para realização de exames 
de PSA, enquanto José Valter e 
Messias se revezaram na organização 
do trânsito e entrega de camisetas. 
E ainda sobrou um tempinho para o 
trio posar para a foto do jornalista 
Alex Ferreira, que também foi 
voluntário na campanha. (DA REDAÇÃO)

Quem também aderiu à divulgação 
do 9º Novembro Azul O Jogo/
Colorado foi o Bike Hotel Sports, 
localizado no Jardim Terramérica, 
e um dos principais pontos 
de encontro de esportistas de 
Americana e região. A iniciativa foi 
dos diretores Denise Calente e Fábio 
Guidolin, com adesão da equipe de 
colaboradores. “O Bike Hotel tem 
ligação efetiva com a saúde através 
do esporte e não poderíamos 
ficar de fora da campanha. 
Estaremos sempre juntos”, 
afirmou Guidolin. (DA REDAÇÃO)

VOLUNTÁRIOS 
DA CAMPANHA

APOIO DO 
BIKE HOTEL

ALEX FERREIRA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A temporada 2020 do Torneio 
Relâmpago de Raquetinha do 
CCSTeam foi fechada com a 
realização da etapa da acade-
mia Five Tenis, em Sumaré, en-
tre os dias 20 e 21 de novembro. 
No total, o torneio teve a parti-
cipação de 74 duplas de Ame-
ricana, Santa Bárbara d’Oeste 
e São Paulo, com organização 
Cris Costa Manso, Cezinha Ma-
ciel e Guilherme Sanches.

Nas principais categorias, os 
campeões no masculino foram 
Rafinha Beraldo e Afonso Mila-
ni, com vitória sobre Henrique 
Gusmini e Milton Stradiotto ne-

to por 8/1, enquanto Giovanna 
Campana e Fabiane Bellan con-
quistaram o título entre as mu-
lheres derrotando Ana Laula 
Belluci e Maria Luiz Pisoni por 
8/4. Na mista, o topo do pódio 
teve Nilson Dias e Nadia Ponte, 
que ganharam de Cris Costa e 
Diego Maciel também por 8/4.

Os demais campeões em 
Sumaré foram Raphael Souza 

(Karssudo) e Kauê Fuzeto, na 
Masculino B Consolação; Pedro 
e Wagner Riccetto (Waguinho), 
na Masculino D; Thiago Francis-
cato e Rodrigo Macris, na Mas-
culino Iniciante; Dani Costa e 
Nadia Ponte, na Feminino D; 
Marina Lee e Aline Santos, na 
Feminino Iniciante; Edilene e 
Lucca Maciel, na Mista C; Mai-
sa e Felipe Rosalen, na Mista 
D; e Felipe Cruz e Bruna Mollon, 
na Mista Iniciante. Os organiza-
dores fizeram avaliação positi-
va da etapa e ressaltaram que 
o feedback dos jogadores res-
saltou a qualidade do torneio. 
De acordo com Cris Costa, a sé-
rie Relâmpago está mantida no 
calendário do próximo ano.

RELÂMPAGO FECHA A
TEMPORADA NA FIVE

RAQUETINHA

Torneio em
Sumaré teve
participação
de 74 duplas
de 3 cidades

Organizadores e equipe de apoio do Torneio Relâmpago, que etapa etapa final em Sumaré

>> Waguinho e Pedro: 
pai e filho conquistam título

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PESSOAL
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Jd. São Paulo
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#PEDENOVALMARTI
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DELIVERY
Almoço todos os dias

Jantar às sextas e sábados

LENDAS DO FUTEBOL ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

Q uando o, então, recém-elei-
to presidente Jair Bolsonaro 
posou com os jogadores do 

Palmeiras, na comemoração do título 
de campeão brasileiro de 2018, seus 
desafetos o criticaram muito, conside-
rando isso como um oportunismo po-
pulista. Sem entrar em qualquer análi-
se ou juízo de valor quanto ao fato em 
si, precisamos lembrar que Lula rece-
beu no Palácio do Alvorada a dele-
gação do Corinthians quando voltou 
campeã mundial de clubes...

Por outro lado, em pleno período 
eleitoral de 2018, o jogador Felipe Mel-
lo, do Palmeiras, terminou uma entre-
vista, ao vivo, ainda no campo de jo-

go, bradando: “Bolsonaro presidente 
do Brasil!”. Recentemente, a jogadora 
de vôlei de praia Carol Solberg termi-
nou uma entrevista, na quadra, soltan-
do um “Fora Bolsonaro!”.

Na verdade, políticos que se valem 
do futebol ou esportistas que se va-
lem da política sempre serão critica-
dos como se eles não tivessem direito 
de fazê-lo! Só que as críticas são sem-
pre parciais, como aquele sujeito que 
se incomoda com o barulho do vizi-
nho, mas se esquece do mesmo vizi-
nho quando ele faz o barulho...

Acho que levaria horas se me dispu-
sesse a lembrar de dirigentes de fute-
bol que entraram para o mundo da po-

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

lítica! Dos anos 1960, podemos relem-
brar João Mendonça Falcão, Wadih He-
lou e Laudo Natal. O último, quando go-
vernador do estado de  São Paulo, cos-
tumava sentar-se, literalmente, no ban-
co de reservas do São Paulo. A anedo-
ta de então era a de que “os árbitros 
não mostravam cartões amarelos ou 
vermelhos para os jogadores do Trico-
lor: mostravam o Cartão Bradesco!”. É 
bom esclarecer que Laudo Natel era al-
to dirigente daquela instituição bancá-
ria e o que se queria insinuar era que os 
árbitros não eram imparciais.

Benito Mussolini, ditador fascista 
italiano, indicava até os presidentes da 
Federação Italiana. Usou do futebol 

para seu projeto de “pátria vencedo-
ra”. Para isso, dizem que teria ameaça-
do de morte os jogadores da seleção 
antes dos Mundiais de 1934 e 1938, a 
propósito, vencidos pela Azurra.

As ditaduras militares do Brasil e 
da Argentina transformaram a vitó-
ria dos Mundiais de 1970 e 1978, como 
ferramenta de valorização política! 
O próprio projeto de Lula de trazer a 
Copa do Mundo de 2012 para o Brasil, 
provavelmente, teria o intuito de ser 
a “cereja do bolo” do governo petista, 
porém frustrado com o fatídico 7 a 1...

FUTEBOL E POLÍTICA!

12

REPRODUÇÃO INTERNET

Os times à decisão do título do 
campeonato de minicampo do 
Veteranos serão apontados neste 
sábado (5), no clube de campo, 
com a disputa dos jogos semifinais. 
Ninguém tem vantagem do empate 
e caso ocorra igualdade no placar 
no tempo normal, a definição será 
nos pênaltis. Na intermediária, os 
confrontos são Z Sport x Persianas 
Souza Flex e Odonto Minas x Ecosu 
Sucatas. No master, haverá Hitscolor 
x Ecosu Sucatas e Help Parafusos x 
Tabatex Têxtil. E no senior, os duelos 
são Jóia Calçados x Solid Cardans 
e Casa do Construtor x Etecnogás. 
Nas três categorias, o primeiro jogo 
está marcado para as 16 horas e o 
segundo para as 17h15. No super 
master, as semifinais serão na terça-
feira (8) com Mirafer Siderúrgica 
x Gonzaga Engenharia, às 19 
horas, e Rodonaves Transportes 
x Auto Elétrica Alga, às 20h15. Os artilheiros do campeonato, em suas respectivas categorias, são Aoqui, com 24 gols 
na intermediária; Sia, com 19 no senior; Garça, com 16 no master; e Romildo, com 16 no super master. (ZARAMELO JR.)

VETERANOS APONTA TIMES PARA DECISÃO
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A 1ª fase do campeonato de 
minicampo do Iate Clube de 
Americana terminou semana 
passada e apontou o primeiro 
semifinalista: com a vitória 
por 3 a 1 sobre a Vistoria 
São Paulo, a Têxtil PBS, do 
líbero flutuante Cléber F. 
(foto), chegou aos 15 pontos e 
carimbou passaporte à etapa 
decisiva. As outras três vagas 
às semifinais serão definidas 
na repescagem, neste final de 
semana. Segundo informações 
do coordenador Antonio 
Pereira Lopes (Nico), os 
ganhadores dos jogos avançam à próxima fase. Em caso de empate, 
haverá cobrança de pênaltis. Para amanhã (5) estão programados 
Instituto Odair Dias x De Faria Imóveis, às 15h15, e Zucollors x Vistoria 
São Paulo, às 16h30. E no domingo (6) haverá Z Sport x Orion Cores, 
às 9 horas. Os principais artilheiros são Bizinho e Lucan, cada um 
com 12 gols. Na cola deles estão Tebet, com 11 gols, Cearpa e Renato, 
com 10. As inscrições para o campeonato do primeiro semestre do 
ano que vem já estão abertas e podem ser feitas diretamente com 
Nico Lopes durante a rodada deste final de semana. (ZARAMELO JR.)

REPESCAGEM DEFINE VAGAS 
PARA SEMIFINAIS DO IATE
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APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA
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APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

Fone (19) 3469-9292    www.alvaroaguiar.com.br

ARTIGO EMPREENDEDORISMO FEMININO

M e sinto realizada em 
empreender, prin-
cipalmente no seg-

mento em que atuo. Trabalhar 
com moda é trabalhar com au-
toestima, é promover satisfa-
ção e felicidade às outras mu-
lheres! Como é bom ver a sa-
tisfação no olhar delas ao com-
prar um sapato novo e ainda 
mais importante, o quanto se 

sentem lindas usando cada par 
perfeito! Busco inspirá-las e 
motivá-las a se sentirem bem 
e felizes consigo mesmas e 
com suas escolhas, e ter calça-
dos para todo tipo e faixa etá-
ria de mulher contribui para 
que possamos tocar e alcançar 
cada uma de vocês!

Quanto ao dia a dia de uma 
empreendedora, me dedico em 

todos os processos da Par Per-
feito, ao atendimento, compras, 
gestão, vitrine, controles e mar-
keting, porque empreender é 
isso, contamos com uma equi-
pe que nos suporta, mas sim, 
fazemos um pouquinho de tu-
do, e eu faço com muito amor. 
Não me vejo em outra posição 
senão na gestão da Par Perfei-
to, sinto um prazer enorme em 

acordar todas as manhãs pa-
ra esta aventura, porque em-
preender também é isso, tra-
balhar com desafios e incerte-
zas. Ser mulher & empreende-
dora também é desafiador, te-
mos compromissos além do 
trabalho, em casa, com a famí-
lia e a maternidade, por exem-
plo, mas, quando você ama o 
que faz, tudo fica leve.

Sinto que sou uma mãe me-
lhor, pois sou uma mulher rea-
lizada, me sinto importante, sei 
o quanto meu trabalho é rele-
vante para minha equipe e pa-
ra minhas clientes.

E, além da minha realização 
pessoal e profissional, quero 
deixar a minha marca e fazer 
o Miguel ter muito orgulho da 
mãe/empreendedora que sou!

CAMILA ANDRETTA 
CÂNDIDO
Empresária, formada em 
Administração e Especialista 
em Gestão de Pessoas

O Fundo Social de Solidariedade de Americana fez a entrega, esta semana, de doações 
para várias entidades. “São entidades que têm projetos sociais importantes para as 
pessoas que necessitam e mantém um trabalho fundamental para a cidade”, disse 
Maine Najar, presidente do Fundo. Ao todo, foram doados 120 quilos de leite em pó, 
61 litros de desinfetante, 9 quilos de álcool em gel, 7 litros de álcool líquido, 48 quilos 
de sabão em pó, 46 sacolinhas higiênicas com sabonete e creme dental, 7 quilos de 
achocolatado, 5 litros de detergente, além de palha de aço, roupas masculinas, roupas de 
cama e calçados. As entidades e os projetos contemplados foram: Projeto Ester, Projeto 
Semear, Projeto Cara Limpa, Abrigo Masculino Associação Vinde à Luz, Abrigo Feminino 
Mãe Esperança, Projeto Vida, AAMA (Associação Americanense de Acolhimento) e 
Coasseje (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus). (DA REDAÇÃO)

Integrantes da Guarda 
Municipal de Conchal visitaram, 
esta semana, as instalações do 
Centro de Treinamento na 
sede da Guarda Municipal de 
Americana e do Centro de 
Treinamento Tático, na Praia 
dos Namorados. Estiveram 
em Americana o comandante 
Benedito Aparecido de Abreu, 
o GCM Paulo Cesar de Macedo 
da Costa, o inspetor de Ronda 
Rural, Luiz Carlos Pereira, e o 
inspetor  administrativo, Kleber 
Fernando de Oliveira Tognoli. 
“Os patrulheiros de Conchal 
passaram algumas horas nas nossas dependências, o estande de tiros e toda a estrutura. E elogiaram 
bastante os nossos espaços”, disse o coordenador da Academia da Guarda Municipal, Hariel Mikolay. 
O Centro de Treinamento Tático foi entregue em 25 de novembro. A área, com mais de 22 mil metros 
quadrados, serve como local para instruções que exigem um espaço maior para as dinâmicas 
oferecidas aos patrulheiros. Localizado na Praia dos Namorados, o local foi concedido à Gama em 
2011. A partir de 2017, passou por várias reformas nos vestiários, alambrados, muros e estandes. 
Com a revitalização, o espaço ficou adequado para as instruções de aperfeiçoamento que são 
oferecidas aos integrantes da corporação com regularidade. Além dos estandes e vestiários, o Centro 
possui um campo gramado e uma sala de aula, que completam o espaço de treinamento. (DA REDAÇÃO)

FUNDO SOCIAL ENTREGA DOAÇÕES

VISITA DE PATRULHEIROS

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Contrate

está aqui!!está aqui!!

plano de saúde

VELINHAS
Comemorando idade 
nova nessa sexta: 
Rosa Giordano 
Santarosa, Maria Luiza 
Perissinotto e Cidinha 
Justo. No sábado é 
a vez de João Carlos 
Nascimento, Luciane 
Salvador Duarte, 
Francisco Fattal e 
Silvana Corregio 
apagarem velinhas. 
No domingo, Gisele 
Tempesta, Juliano 
Ghizini, Marisa Ferragutt 
e Fião Cipriano são 
aniversariantes do dia!

Novembro Azul é um movi-
mento mundial que acontece 
para reforçar a importância do 
diagnóstico precoce do câncer 
de próstata.  A doença é o se-
gundo tipo de câncer mais co-
mum entre os homens, atrás 
apenas do câncer de pele. Há-
bitos saudáveis, conscientiza-
ção e acompanhamento mé-
dico podem salvar sua vida. 
Em Americana, a campanha 
Novembro Azul O Jogo/Colo-
rado, idealizada pelo jornalis-
ta Zaramelo Jr. e o médico Ro-
gério Panhoca, acaba de che-
gar a sua nona edição. A pan-

demia trouxe novos desafios. 
Ao invés da tradicional parti-
da de futebol, um evento no 
sistema drive-thru para arre-
cadação de produtos de lim-
peza. Um adesão surpreen-
dente com a participação de 
mais de 250 veículos entre 
carros, jeeps, motos e bicicle-
tas em pouco mais de duas 
horas da manhã de domingo. 
O evento aconteceu em fren-
te à Arena Colorado, no bairro 
da Conserva, em Americana, 
e arrecadou  mais de uma to-
nelada e meia de sabão em pó 
que será doada a entidades 

assistenciais de Americana, 
Nova Odessa e Santa Bárba-
ra d’Oeste. A campanha distri-
buiu cerca de 50 vouchers pa-
ra a realização de exames de 
PSA (Antígeno Prostático Es-
pecífico) a homens com mais 
de 50 anos de idade e sem 
plano de saúde. O ponto alto 
do evento ficou para a parti-
cipação de aproximadamen-
te 40 cavaleiros da ATA (Asso-
ciação dos Tropeiros de Ame-
ricana). A comitiva passou e 
encantou. Novembro Azul: 
seja homem, se previna e se-
ja protagonista da sua saúde! 

TÔ NUDE!
Ai ai ai... E o um empresário 
bem conhecido que de 
tanto aprontar foi deixado 
pela bela mulher?! 
A ex seguiu a vida e a 
fila andou rapidinho. 
O figurão também 
começou um novo 
relacionamento, mas não 
consegue esquecer a ex. 
Vive chorando na frente 
da namorada pensando 
na outra. My God, essa 
tem a Dirce poderosa! 
Se manca, Adamastor!

O médico Rogério Panhoca e o jornalista Zaramelo Jr.,
idealizadores da campanha Novembro Azul em Americana

Maurício Fioretti,
ex-árbitro de futebol Didi Lopes

Rafael Panhoca

José Luiz Meneghel (Pé)
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EMPREENDEDORAS 
& EMPODERADAS
No destaque, mulheres que conciliam 
jornadas triplas e driblam as estatísticas. 
Mulheres empreendedoras da região 
comemoraram o dia do empreendedorismo 
feminino numa ação conjunta com objetivo 
do compartilhamento de experiências. 
O encontro reuniu Camila Andretta, Camilla 
Galter Torricelli, Mônica Romi Zanatta, 
Débora Barbosa, Mirella Barbosa, Gabriela 
Mayoral e Eveline Caetano da Silva. Todas 
elas donas de seus próprios negócios e 
bem sucedidas com eles. Parabéns!

Luís Henrique, o ‘Bode’

Frederico FariaAugusto Pacheco

Rafael Zaramello O jornalista Alex Ferreira Thiago Faé Rafael de Barros

Ralf Giordano Zé Valter FelizardoLuisa Bizzetto e Hélio Panhoca
O vice Odir Demarchi, o vereador
Thiago Brochi e o prefeito eleito Chico Sardelli

Artur Mendes comandou comitiva de
30 cavaleiros na ação do Novembro Azul

Pose para a foto! A comitiva da ATA (Associação dos Tropeiros de Americana
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ANDRÉ JR. ALCANÇA
VITÓRIA EM CURITIBA

AUTOMOBILISMO

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O americanense André Mo-
raes Jr. alcançou sua primei-
ra vitória no Endurance Brasil 
nas Quatro Horas de Curitiba, 
sábado (28), em prova válida 
pela penúltima etapa da tem-
porada. Ele e Cássio Homem 
de Mello foram os ganhado-
res da categoria GT4 e fica-
ram em sexto lugar no geral 
da corrida realizada no Autó-
dromo Internacional de Curiti-
ba, que fica em Pinhais, cida-
de da região metropolitana da 
capital do Paraná.

“Foi um baita resultado pa-
ra o nosso carro (Mercedes 
AMG). Só ficamos atrás de car-
ros mais fortes de outras ca-
tegorias”, disse André Jr. “Va-
leu muito a nossa estratégia de 
apertar o ritmo para abrir van-
tagem e depois administrar a 

posição”, acrescentou o pilo-
to de Americana, que ficou na 
pista de 3,695 km de extensão 
durante duas horas seguidas 
(segundo e terceiro períodos).

Apesar dos problemas en-
frentados com o carro nas eta-
pas iniciais de 2020, o time for-
mado por André Jr., Cássio Mel-
lo e Ricardo Rodrigues ocupa o 
terceiro lugar na classificação 
da GT4 com 390 e mantem 
chances de chegar ao título.

A liderança da catego-
ria, com 445 pontos, é da du-
pla Átila Abreu e Léo Sanches, 
que também pilota uma Mer-

Piloto de
Americana
ressalta a
estratégia
em Curitiba

Cássio e André Jr. garantiram o topo do pódio da GT4

RODRIGO RUIZ | DIVULGAÇÃO

Valeu muito a nossa estratégia 
de apertar o ritmo para 
abrir vantagem e depois 
administrar a posição”
ANDRÉ MORAES JR.

cedes, enquanto Flávio Abru-
nhosa, Lucas Foresti e Lean-
dro Ferri, da McLaren, ocu-
pam a segunda colocação 
com 395 pontos. “O Átila e o 
Léo têm enormes possibilida-
des de serem campeões, po-
rém, há vários fatores que en-
volvem uma corrida e, de re-
pente, tudo pode mudar. Pe-
las circunstâncias, nossa briga 
é pelo vice-campeonato, mas 
vamos seguir em frente sem-

pre buscando o melhor resul-
tado”, afirmou o americanense.

A etapa de encerramen-
to do Endurance Brasil acon-
tece no próximo dia 19. Ini-
cialmente programada para 
Santa Cruz do Sul-RS, a pro-
va será transferida para ou-
tro autódromo. A confirma-
ção do local ocorre nos pró-
ximos dias e a tendência é 
que a corrida seja em Interla-
gos, na zona sul de São Paulo.

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!


