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Henrique Defavari 
durante jogo semifinal 
na Winner Academia

Os irmãos Renato e Henrique Defavari sagraram-se campeões da principal categoria do 
Winner Open de Raquetinha, que teve participação de duplas de diversas cidades. P. 6 a 9

O americanense Pedrinho Aguiar 
conquista pela segunda vez o 
título do Overall da Porsche Cup, 
agora na principal categoria. 
P. 5

Pé de Chumbo define datas e 
locais das 10 rodadas duplas da 
temporada 2021, que começa 
em março, no San Marino.
P. 3

BICAMPEÃO CALENDÁRIO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 14 DE NOVEMBRO DE 2020
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DELIVERY
Almoço todos os dias

Jantar às sextas e sábados

PLANETA BOLA RENAN ZARAMELO
renan.zaramelo@gmail.com

> Embora a coluna seja 
(quase sempre) voltada ao 
futebol, peço licença ao atento 
leitor para fazer uma ode 
ao maior piloto de fórmula 
1 de todos os tempos.

> Sei que posso gerar certas 
indignações, provavelmente 
até do meu editor (e pai), 
Carlos Zaramelo Junior, fã 
confesso do gigantesco 
Ayrton Senna, porém, o 
britânico Lewis Hamilton 
chegou no apogeu do 
esporte por sua habilidade, 
seus números e seus 
posicionamentos.

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

alçam a uma estante diferente 
de outros memoráveis 
nomes do automobilismo.

> O britânico também é o 
único piloto da história a 
vencer ao menos uma corrida 
em todas as temporadas 
disputadas e ganha 
relevância ao se posicionar 
firmemente quanto a temas 
sensíveis e relevantes do 
mundo globalizado atual.

> Hamilton é ativo em 
manifestos antirracistas, tem 
posicionamento forte e críticas 
severas na luta ambientalista, é 

engajado, inteligente, arrojado, 
e assim como o nosso eterno 
Ayrton, não se cala perante 
diversas injustiças vivenciadas.

> Faço mea culpa: 
possivelmente se Senna 
não nos tivesse deixado tão 
cedo, os recordes assumidos 
por Schumacher, já ou 
ainda não quebrados por 
Hamilton, seriam de Ayrton 
que em uma época sem tanta 
tecnologia fazia milagres 
nas pistas – as cenas de 
Senna (sem redundância) 
dirigindo na chuva são obra 
de arte em estado puro!

> Porém, o mérito do 
britânico é inegável e 
coloca-lo no pedestal como 
maior da história, hoje, não 
é qualquer exagero.

> Muito embora não seja um 
aficionado ao ponto de assistir 
todas as corridas, tenho boa 
noção quanto ao esporte 
sobre rodas e acompanho 
comentários, debates e até 
vejo momentos de corridas, 
podendo afirmar, sem sombra 
de dúvidas, que Lewis não 
possui apenas uma grande 
máquina, mas é dotado 
de inigualável talento.

> É preciso humildade 
para abandonar certos 
conceitos e memórias 
afetivas para reconhecer 
o novo como algo bom, 
muito embora tenha certeza 
que muitos irão torcer o 
nariz, Lewis Hamilton 
é sim o maior piloto de 
fórmula 1 da história...

> Ao menos até que amanhã 
surja outro para seu lugar!

Fraternal amplexo.

Twitter @renanzaraa Instagram @renanzaraa
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> Hamilton possui 92 vitórias, 
97 poles, 161 pódios e 7 títulos, 
sendo o maior ganhador 
de corridas e, empatado 
com Michael Schumacher, 
na questão de títulos da 
Fórmula 1, números que o 

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Após 10 etapas ao longo da 
temporada, a sexta edição da 
Copa Sanremo chegou ao final 
com rodada noturna no Kartó-
dromo San Marino, em Paulínia, 
no dia 27 de novembro. Rafael 
Pastorelo, na Pró, e Fábio Bu-
samara, na Light, conquista-
ram o título em suas catego-
rias no campeonato organiza-
do pelo preparador Ivan Milani.

Pastorelo fechou o ano com 
375 pontos, 29 a mais que o 
segundo colocado Kaio Dias. 
Em terceiro lugar ficou Luiz 

Eduardo Salau (Dado), com 
Cauã Mendes em quarto e Léo 
Lino em quinto.

Já Bussamara foi campeão 
com apenas 1 ponto de dife-
rença para o vice Ricardo La-
zinho - 361 a 360. O top 5 da 
categoria ainda teve Rodrigo 
Monzillo em terceiro, João Ga-

briel em quarto e Thiago Gon-
çalves em quinto.

A etapa de encerramento 
da Copa Sanremo teve vitória 
de Pastorelo na Pró e de Lazi-
nho na Light. Na categoria de 
elite, pela ordem também fo-
ram ao pódio Dado, Eduardo 
Werneck, Kaio e Lucca Cirino, 
além de Pastorelo.

Na divisão de acesso, além 
de Lazinho, o pódio ainda con-
tou com Bussamara, Giocondo 
Rozalem Ribeiro, Thiago Gon-
çalves e João Gabriel. Após as 
corridas houve a solenidade de 
premiação, tanto da etapa co-
mo do campeonato.

PASTORELO E BUSSAMARA
CONQUISTAM A SANREMO

KART

Na Light,
diferença
foi de apenas
1 ponto para
o título

TOP 5
PRÓ

PILOTOS PONTOS

 1º Rafael Pastorelo 375

 2º Kaio Dias 346

 3º Dado Salau 291

 4º Cauã Mendes 277

 5º Léo Lino 244

LIGHT
PILOTOS PONTOS

 1º Fábio Bussamara 361

 2º Ricardo Lazinho 360

 3º Rodrigo Monzillo 282

 4º João Gabriel 260

 5º Thiago Gonçalves 229

PÓDIOS 10ª ETAPA 

KAIO DIAS, LUIZ EDUARDO SALAU, RAFAEL PASTORELO, 
EDUARDO WERNECK E  LUCCA CIRINO

THIAGO GONÇALVES, FÁBIO BUSSAMARA, RICARDO LAZINHO, 
GIOCONDO RIBEIRO E  JOÃO GABRIEL

PRÓ

LIGHT
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Em reunião realizada semana 
passada, que teve a presen-
ça de diretores e sócios da As-
sociação de Kart Pé de Chum-
bo, foi definido o calendário de 
2021 da Copa Sópneus Goo-
dyear. Ao todo, entre março 
e novembro, serão 10 etapas 
com duas corridas cada.

Em sua 16ª temporada, o 
campeonato começa no dia 13 
de março, no Kartódromo San 
Marino, em Paulínia. A roda-
da de abril, no dia 10, será no 
Kartódromo Adalberto “Nenê” 
Cattani, em Araraquara. Pa-
ra maio, estão programadas 
duas etapas: dia 1º, em Paulínia, 
e dia 29, no Kartódromo João 
Batista Brum, em Limeira.

Fechando o primeiro se-
mestre do PD’Chumbo, no dia 
19 de junho, os pilotos vão ao 
Kartódromo RBC Racing, em 
Vespasiano, na região metro-
politana de Belo Horizonte-MG.

Após o período de férias em 
julho, a disputa será retomada 

no dia 21 de agosto, em Paulínia. 
Em setembro, a etapa acontece 
no Kartódromo M.Moa, em No-
va Odessa. Em outubro, serão 
duas rodadas: dia 2, em Paulí-
nia, e dia 16, em Limeira. E a fi-
nal está agendada para o dia 
20 de novembro, em Paulínia, 
mesmo palco da abertura e da 
maioria das corridas.

“Se tivermos o novo normal 
em 2021, e essa é nova torcida 
para todo o planeta, o calen-

dário será este que definimos 
em reunião. Se houver alguma 
necessidade, vamos remanejar. 
Estamos com expectativa bas-
tante positiva para o próximo 
ano”, disse o presidente da as-
sociação, Marcelo Marusso.

“A temporada 2020 foi bas-
tante complicada em razão 
da pandemia, sem dúvida a 
mais difícil da história do Pé 
de Chumbo, e tivemos que fi-
car cinco meses parados. Mes-
mo assim, conseguimos reali-

KART

PD’CHUMBO
DEFINE O
CALENDÁRIO
DE 2021

Abertura e 
encerramento 
acontecem  
na pista do 
San Marino

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

GRID TEM 28 PILOTOS CONFIRMADOS
O grid da temporada 2021 da 
Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo tem 28 pi-
lotos confirmados, sendo 15 na 
Pró, que é a principal catego-
ria, e 13 na Light, que é a divi-
são de acesso. A estrutura do 
campeonato comporta até 30 
pilotos e existe a possibilidade 
de mais dois nomes serem in-
cluídos na listagem.

“Com a estrutura que temos, 
dá para colocar até 30 karts na 
pista. Já temos 28 nomes con-
firmados para o próximo ano. 
Fomos procurados por alguns 
pilotos interessados em parti-
cipar do campeonato, mas ain-

da não temos definição. A di-
retoria está avaliando algu-
mas situações e até o final do 
ano vamos fechar o grid”, co-
mentou Marcelo Marusso, pre-
sidente da Associação de Kart 
Pé de Chumbo.

A categoria Pró terá no pró-
ximo ano os pilotos Théo Pio-
li Trevisani, Douglas Pitoli, Gio-
vanni Pamfílio, Rogério Pom-
permayer, Fernando Santo An-
dré, Marcelo Marusso, William 
Saura, Cândido Santos Neto, 
Carlinhos Carrion, Patrik Ca-
margo Neves, Rafael Contatto, 
Alberth Janjon, André Gonçal-
ves, Marcelo Contatto e Paulo 

Rosa, que foi campeão da Light 
este ano e conquistou o acesso.

Já a Light será forma-
da por Carlos Barbosa, Ivan 
Dantas, Ederson Rodrigues, 
Mayckon Motta, Oswaldo Del-
fin Nogueira, Pedro Marus-
so, Rodrigo Pestana, Fernan-
do Rodovalho, Fábio Santa-
rosa, Alexandre Bassora, Bru-
no Rodrigues, Givago Nunes e  
Rafael Barberatto.

Embora os pilotos sejam 
divididos em duas categorias, 
todos correm juntos, em grid 
único, porém com pontuação 
específica para cada uma de-
las. (ZARAMELO JR.)

nhar a competição e fechamos 
com chave de ouro. Vamos oti-
mistas para 2021”, acrescentou.

De acordo com Marusso, a re-
união da semana passada tam-
bém serviu para ajustes no regu-
lamento, mas não houve nenhu-
ma mudança drástica. “Acerta-
mos alguns detalhes como, por 
exemplo, punição por atraso no 
briefing e ausência na premia-
ção, realização de treinos e uso 
de macacão com a logomarca 
dos patrocinadores”, explicou.

Kartódromo de Paulínia 
receberá cinco rodadas 
do Pé de Chumbo na 
temporada 2021
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LENDAS DO FUTEBOL ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

V ivemos tempos em que 
as redes sociais se tor-
naram espaço em que 

divergir passou a ser um peca-
do mortal, provocando até o fim 
de duradouras amizades! O que 
era comentado, oralmente, em 
um círculo menor de pessoas, 
passou a ser exposto publica-
mente, de maneira, muitas ve-
zes, grosseira e desnecessária!

Essa introdução se deve ao 
fato de que a coluna desta se-
mana é sobre Diego Arman-
do Maradona, um gênio incon-
testável do futebol! Falar de-
le é sempre mexer com fogo! 
Sempre haverá que o julgue 
como pessoa antes de falar de 

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

Mas, falando do gênio fute-
bolístico, quem estava à fren-
te da televisão, naquela tarde 
do dia 22 de junho de 1986, as-
sistindo ao jogo Argentina e In-
glaterra e, antes de mais nada, 
aprecia o bom futebol, não te-
ve como se conter com o mais 
belo gol de todas as Copas!

Acho que aquele foi, sem 
dúvidas, o momento maior de 
sua genialidade! Conduziu a 
bola, desde seu campo de jo-
go, como se ela estivesse cola-
da ao seu pé esquerdo, driblou 
seis ingleses, deixando alguns 
caídos no chão e empurrou a 
bola para o fundo da rede, com 
até um certo “ar de desprezo”.

Muitos dirão que Pelé, Ro-
naldinho Fenômeno, Mes-
si e outros fizeram gols se-
melhantes (até mais bonitos!), 
mas ninguém fez um gol des-
ses em uma Copa do Mundo, 
contra a Inglaterra que havia 
humilhado o exército argen-
tino, quatro anos antes, nas 
Malvinas. Para muitos argenti-
nos, aquele gol foi uma espé-
cie de vingança contra as tro-
pas britânicas... Péssima com-
pensação para os milhares de 
jovens argentinos que perde-
ram suas vidas (e pernas!) por 
tiros e bombas e para o frio! 
Compará-lo com Pelé é um 
exercício que só o fanatismo 

argentino é capaz de tentar! 
Pelé foi, sem a menor sombra 
de dúvidas, melhor que Ma-
radona! Seja em números, se-
ja em diversidade de atributos 
futebolísticos! Mas, acho que 
o Luís Fernando Veríssimo fez 
a melhor definição do “pibe”: 

“Maradona foi o melhor Pelé de 
todos os tempos”!

E quanto a “la mano de 
Dios”, acho que ela não este-
ve, em campo, só naquela tar-
de na Cidade do México! Ela o 
acompanhou em muitos ou-
tros jogos...

LA MANO DE DIOS!
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seu futebol! Como se uma coi-
sa anulasse a outra... Aqui vou 
tentar falar mais de Maradona, 
o craque, mas para quem não 
consegue dissociá-lo de sua vi-
da particular, tenho a dizer que 
suas origens muito humildes 

em uma favela na periferia de 
Buenos Aires, o passionalismo 
exacerbado do povo argentino 
e a arapuca que a máfia napo-
litana o capturou são atenuan-
tes consideráveis para sua vida 
particular tão conturbada!

As semifinais do campeonato de futebol minicampo do Iate Clube de Americana 
estão definidas e acontecem neste sábado (12): Zucollors x Z Sport, às 15h15, e 
Têxtil PBS x De Faria Imóveis, às 16h30. Segundo informações do coordenador 
Antonio Pereira Lopes (Nico - foto), os vencedores vão à decisão do título, 
programada para o próximo dia 19. Em caso de empate, haverá prorrogação 
de 10x10 minutos. Persistindo a igualdade no placar, os semifinalistas sairão 
na cobrança de pênaltis. Com a melhor campanha da fase de classificação, a 
Têxtil PBS já tinha vaga garantida nas semifinais. Os outros semifinalistas foram 
conhecidos na repescagem, que aconteceu semana passada. Sábado (5), a De 
Faria derrotou o Instituto Odair Dias por 4 a 3, enquanto a Zucollors massacrou a 
Vistoria São Paulo por 13 a 1, com destaque para Lucan e Bizinho – cada um marcou 
5 gols. E domingo (6), a Z Sport venceu a Orion Cores por 3 a 2. (ZARAMELO JR.)

SEMIFINAIS AGITAM IATE CLUBE

O Veteranos aponta neste 
sábado (12), com jogos no 
clube de campo, os campeões 
do 59º campeonato interno 
de futebol minicampo. 
A programação começa com 
Persianas Souzaflex x Ecosu 
Sucatas (foto), às 16 horas, na 
final da intermediária. Para 
as 17 horas está marcada a 
decisão do senior entre Solid 
Cardans e Casa do Construtor, 
enquanto Hitscolor e Tabatex 
Têxtil se enfrentam às 
178h15 no master. De acordo 
com o professor Antonio 
Carlos Von Ah, em caso de 
empate no tempo normal, 
nas três categorias, haverá 
cobrança de pênaltis para 
que sejam conhecidos os 
vencedores. As semifinais, 
semana passada, tiveram 
estes resultados: Odonto Minas 0x1 Ecosu Sucatas e Z Sport 2x3 Persianas Souzaflex, na intermediária; 
Help Parafusos 1x2 Tabatex e Hitscolor 3x3 Ecosu (4x2 nos pênaltis), no master; Casa do Construtor 1x1 
Etecnogás (6x5 nos pênaltis) e Jóia Calçados 3x6 Solid Cardans. Os artilheiros do campeonato são Lucas 
Aoqui, do Odonto Minas, com 24 gols; Rafael Sia, do Etecnogás, com 20; e Elio Franzini (Garça), do Distema 
Decorações, com 16. Detalhe: os três estão fora das finais. Na categoria super master, a decisão do título 
será entre Mirafer e Rodonaves, em jogo marcado para terça-feira (15), às 20 horas. (ZARAMELO JR.)

VETERANOS CONHECE OS CAMPEÕES
VETERANOS | DIVULGAÇÃO

O JOGO | ARQUIVO
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Também fabricamos 
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BICAMPEÃO, PEDRINHO
VIVE MELHOR MOMENTO

AUTOMOBILISMO

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O piloto americanense Pedro 
Rodrigo Aguiar Barbosa Ne-
ves, o Pedrinho Aguiar, sa-
grou-se domingo (6) bicam-
peão do Overall da Porsche 
Carrera Cup Brasil, que é a so-
matória de pontos das clas-
sess Sprint (corridas curtas) e 
Endurance (corridas longas).

Pedrinho fechou a tempo-
rada com 339 pontos e garan-
tiu o título da Carrera Cup 4.0, 
que é a principal categoria do 
campeonato. Em 2018, ele ga-
nhou o Overall da 3.8.

“São duas conquistas impor-
tantes, mas a deste ano tem 
um peso diferente, um peso 
maior. Na 3.8, não havia tantos 
profissionais e agora, na 4.0, é 
profissional de tudo, tanto na 
Sprint quanto na Endurance. É 
a elite”, disse Pedrinho.

Aos 25 anos, o piloto de 
Americana entende que es-
tá vivendo o melhor momen-
to de sua carreira no automo-
bilismo. “Essa temporada foi 
muito boa. Lógico que por ser 
corrida sempre tem aqueles 
momentos que não são per-
feitos, vez ou outra acontece 
algum problema, mas foi, di-

gamos, a minha melhor tem-
porada”, avaliou.

“Estou na classe top de linha, 
melhorei bastante em relação 
ao ano passado, estou muito 
mais competitivo, brigando por 
vitórias. Isso anima cada vez 
mais e me deixa feliz e satisfei-
to por saber que todos os meus 
esforços estão tendo resulta-
dos. Foi uma ótima temporada, 
de muita evolução e, com cer-
teza, ainda tenho mais a apren-
der, por isso estou sempre fo-
cado”, acrescentou.

Para o próximo ano, Pedri-
nho Aguiar seguirá na Pors-
che Cup Brasil e fechou recen-

temente patrocínio com a mul-
tinacional francesa Saint-Go-
bain, que projeta, fabrica e dis-
tribui materiais de construção 
de alta performance. Dois pro-
dutos da empresa já estão es-
tampados no carro do ameri-
canense: Tek Bond e Araldite.

“É um patrocínio muito le-
gal. Agora saiu da questão do 
nosso investimento próprio e 
vem do patrocinador. Com is-
so, querendo ou não, a pres-
são é maior, preciso apren-
der a lidar com essa situação, 
pois tenho que trazer os resul-
tados que a empresa espera”, 
salientou Pedrinho.

O título do Overall da Porsche 
Carrera Cup Brasil para Pedri-
nho Aguiar veio nos 500 km 
de Interlagos, domingo (6), 
prova que fechou a tempora-
da da Porsche Cup Endurance 
Series. O americanense e seu 

companheiro de equipe Gui-
lherme Salas terminaram a 
corrida em quarto lugar, atrás 
das duplas Fran Lara/Nelsi-
nho Piquet, Ricardo Baptista/
Lucas di Grassi e Alceu Feld-
mann/Thiago Camilo. Com 

o resultado, Pedrinho totali-
zou 339 pontos no Overall da 
Carreca Cup 4.0, cinco a mais 
que o segundo colocado Al-
ceu Feldmann. A terceira co-
locação ficou para Lico Kae-
semodel, com 325 pontos. Na 

Endurance Series, Pedrinho e 
Salas fecharam o ano na ter-
ceira posição com 186 pon-
tos. À frente deles apenas Al-
ceu Feldmann, campeão com 
210 pontos, e Nelsinho Piquet, 
vice com 192. (ZARAMELO JR.)

TÍTULO VEM NOS 500 KM DE INTERLAGOS

Pedrinho com a taça de campeão da temporada 2020

ARQUIVO PESSOAL
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IRMÃOS SÃO CAMPEÕES NA WINNER
RAQUETINHA

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Os irmãos Defavari - Henri-
que (Capiva) e Renato (Mura-
lha) - sagraram-se campeões 
da principal categoria do Win-
ner Open de Raquetinha, tor-
neio do Circuito Aberto e dis-
putado entre os dias 3 e 8 no 
complexo de saibro da Winner 
Academia, no distrito industrial 
de Santa Bárbara d’Oeste. No 
total, 121 duplas estiverem em 
quadra nas 12 categorias.

Capiva e Muralha conquis-
taram o título na Masculino 
A, com vitória na final sobre 
Eduardo Bertola e Jorge Be-
nette por 8/2. A dupla campeã 
recebeu o prêmio de R$ 800, 
enquanto a vice ficou com R$ 
400. Para Capiva, um dos prin-
cipais jogadores do circuito, o 
torneio teve sabor especial, 
pois foi seu primeiro título após 
cirurgia de ligamento do joelho.

Na principal categoria en-
tre as mulheres, a Feminino B, 
as campeãs foram Beatriz Do-
natti e Marcela Bianchin, que 
na decisão venceram Cami-
la Siqueira e Francielli Ama-
ral por 8/3. Na Mista A, a final 
foi interrompida em razão das 
chuvas e deve acontecer na 
próxima semana, em dia e ho-
rário ainda a serem definidos. 
O jogo foi paralisado quando 
Júlia Campana e Paulo Cam-
pos Filho ganhavam dos ir-
mãos Gabriel (Bibi) e Giovan-
na Campana por 6/5.

Após cirurgia,
Capiva fica
campeão pela
primeira vez
no circuito

QUADRO DE HONRA
MASCULINO A

CAMPEÕES
Henrique Defavari (Americana)

Renato Defavari (Capivari)
VICES

Eduardo Bertola (Cerquilho)
Jorge Benette (Cerquilho)

MASCULINO B
CAMPEÕES

Gabriel Campana (Americana)
Robson Ferro (Americana)

VICES
Paulo Campos Fº (Americana)
Ulisses Fornasari (S.Bárbara)

MASCULINO C
CAMPEÕES

João Marcos (Americana) - foto
Kauê Gabriel (Americana)

VICES
Fernando Pinheiro (S.Bárbara)
Fernando Siqueira (S.Bárbara)

MASCULINO D
CAMPEÕES

Maicon Carvalho (Americana)
Renan Jorge (Americana)

VICES
Flávio Carvalho (S.Bárbara)

Luís Castro (S.Bárbara)

INICIANTE
CAMPEÕES

Guilherme Lahr (Americana)
Jucie Carvalho (Americana)

VICES
Diego Maciel (Americana)

Raphael Meloni (S.Bárbara)

FEMININO B
CAMPEÃS

Beatriz Donatti (Limeira)
Marcela Bianchin (Americana)

VICES
Camila Siqueira (S.Bárbara)

Francielli Amaral (S.Bárbara)

FEMININO C
CAMPEÃS

Duda Santos (S.Bárbara)
Priscila Andrade (S.Bárbara)

VICES
Heloyse Pellisson (Limeira)

Renata Tintori (Limeira)

FEMININO D
CAMPEÃS

Thaís Camargo (S.Bárbara)
Vanessa Correa (S.Bárbara)

VICES
Josiane Rosalen (Americana)
Maísa Rosalen (Americana)

MISTA B
CAMPEÕES

Marcela Bianchin (Americana)
Bill Keven (Limeira)

VICES
Camila Siqueira (S.Bárbara)

Fernando Siqueira (S.Bárbara)

MISTA C
CAMPEÕES

Duda Santos (S.Bárbara)
Tiago Martins (S.Bárbara)

VICES
Leilane Benits (S.Bárbara)

Nei Benits (S.Bárbara)

MISTA D
CAMPEÕES

Juliana Pinheiro (Americana)
Daniel Fernandes (Americana)

VICES
Letícia Pellisson (Americana)
João Pellisson (Americana)

DEMAIS
Gabriel Campana (Bibi) e Rob-
son Ferro (Robão) foram os 
campeões da Masculino B, 
derrotando Paulo Campos Fi-
lho e Ulisses Fornasari por 8/3. 
Na final mais equilibrada, na 
Masculino C, João Marcos e 
Kauê Gabriel ganharam no tie 
break de Fernando Pinheiro e 

Fernando Siqueira por 10/5. 
A Masculino D teve como ven-
cedores Maicon Carvalho e Re-
nan Jorge, que passaram por 
Flávio Carvalho e Luís Castro 
por 8/6. Na Iniciante, Guilher-
me Lahr e Jucie Carvalho leva-
ram a melhor sobre Diego Ma-
ciel e Raphael Meloni por 8/6.

Duda Santos e Priscilla An-
drade conquistaram o título 
da Feminino C, superando He-
loyse Pellisson e Renata Tintori 
por 8/2. Na Feminino D, o topo 
do pódio ficou para Thais Ca-
margo e Vanessa Correa, que 
venceram Josiane Rosalén e 
Maisa Rosalen por 8/6.

Na Mista B, vitória de Mar-
cela Bianchin e Bill Keven so-
bre Camila Siqueira e Fernan-
do Siqueira por 8/3. Duda San-
tos e Tiago Martins não tiveram 
dificuldade para fechar em 8/1 
diante de Leila benits e Nei Be-

nits para ficar com o título da 
Mista C. E na Mista D, Juliana Pi-
nheiro Daniel Fernandes triun-
faram diante de Letícia Pellis-
son e João Pellison por 8/6.

BÔNUS
Neste final de semana, com a 
participação de 51 duplas, ha-
verá o torneio bônus do Winner 
Open de Raquetinha. Estarão 
em quadra os jogadores que 
caíram na primeira rodada da 
chave principal, semana passa-
da. Tanto amanhã (12) como 
domingo (13), a programação 
começa a partir das 8 horas.

“Dividir o Open em dois fi-
nais de semana foi uma das 
medidas que adotamos para 
atender aos protocolos de se-
gurança e saúde”, disse Joel 
Olla Junior, gestor de plata-
forma esportiva e responsável 
pelo Circuito de Raquetinha.

Renato Defavari, o  Muralha, conquistou o título jogando ao lado do irmão Henrique

ZARAMELO JR. | O JOGO | 6 DE DEZEMBRO DE 2020
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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

Tenha Em Suas Mãos E Verá Que O Céu
Não É O Limite Para Seu Esporte Preferido.

A Nova Geração Em Raquetinha! rocket_raquetinha

ORGANIZAÇÃO FAZ BALANÇO POSITIVO
WINNER OPEN

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O Winner Open de Raquetinha, 
disputado entre os dias 3 e 8, na 
Winner Academia, teve avalia-
ção positiva por parte dos orga-
nizadores. Tanto Ricardo Candi-
do, diretor da academia, como 
Joel Olla Júnior, responsável pe-
lo Circuito de Raquetinha, mos-
traram-se satisfeitos. Ambos fi-
zeram questão de salientar as 
medidas adotadas em relação à 
pandemia do coronavírus.

“Foi um sucesso. A chuva 
atrapalhou um pouco em al-
guns momentos, mas o torneio 
superou as expectativas que 
estávamos buscando”, afirmou 
Ricardo. “Foi um evento mui-
to bonito. Trouxemos algumas 
inovações, como o sorteio de 
kits, e realizamos um trabalho 
para impulsionar as marcas dos 
patrocinadores pela internet, o 
que gerou resultado muito le-
gal para todos”, acrescentou.

“Para não ficar com muitos 
jogos numa mesma semana, 

transferimos para esta a dis-
puta com o pessoal que não 
passou na primeira rodada da 
chave principal. Estamos man-
tendo a mesma estrutura. Isso, 
certamente, faz as pessoas sen-
tirem-se valorizadas”, salientou 
o diretor da Winner, que tam-
bém citou o apoio importan-
te dos patrocinadores master - 
Wilson, Kacyumara e LogQuim.

Para Joel, “a avaliação é a 
melhor possível. Jogos de bom 
nível em todas as categorias. 
Atendemos todas as exigências 
da fase amarela do Plano São 
Paulo para realização do tor-
neio. Foi sensacional.”

“Foi um ano atípico em tudo 
e não raquetinha não poderia 
ser diferente. realizamos ape-

Cuidados com
a pandemia
foram tomados e
ressaltados por
organizadores

Henrique Defavari, o Ca-
piva, é um dos principais 
nomes do Circuito Aber-
to de Raquetinha. Em abril 
do ano passado, porém, 
ele sofreu grave lesão no 
joelho esquerdo (ruptu-
ra completa de LCA - liga-
mento de cruzado anterior. 
A partir dai, foram meses 
de fisioterapia para poder 
retornar às quadras. “Des-
de que me machuquei, ve-
nho fazendo um traba-
lho de recuperação e pre-
venção. Me dediquei mui-
to para voltar e voltar bem. 
Após um ano, a sensação 
de ser campeão é de supe-
ração e de dever cumpri-
do. Sinal que fiz as coisas 
certas, com calma. Esse é 
o sentimento”, comentou. 
(ZARAMELO JR.)

CAMPEÃO 
FALA EM 
SUPERAÇÃO

nas duas etapas no início do 
ano - Bragança Paulista e Ri-
beirão Preto - e o Circuito teve 
que parar por causa da pande-
mia. É uma alegria enorme ver 
esse pessoal de volta, com to-
dos os cuidados. Estou bem fe-
liz”, falou Joel.

De acordo com o responsá-
vel pelo Circuito, o torneio na 
Winner reuniu jogadores de 
Santa Bárbara d’Oeste, Ame-

ricana, Capivari, Sumaré, Cer-
quilho, Limeira, Campinas, São 
Paulo, Santos, Vinhedo, Piraci-
caba e Nova Odessa.

Com relação à questão da 
pandemia, Ricardo afirmou 
que “fizemos um torneio com 
muito respeito e muita segu-
rança frente ao covid. Insta-
lamos uma cabine de desin-
fecção, entregamos másca-
ras e disponibilizamos todo su-

porte de álcool em gel às pes-
soas.” O diretor da academia 
frisou que “direcionamos a en-
trada para um único ponto pa-
ra ter controle sobre todos que 
acessavam a academia, inclu-
sive com medição de tempe-
ratura. E tiramos as lonas dos 
alambrados para o público 
ter melhor visão das quadras 
e assim acompanhar os jogos 
com distanciamento.”

O campeão Henrique Defavari e os organizadores Ricardo Candido e Joel Olla Jr.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 6 DE DEZEMBRO DE 2020
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Válido pelo Circuito Aberto, o Winner Open de 
Raquetinha foi atração na região entre quinta-feira 
(3) e domingo (6). No total, 121 duplas de várias 
cidades foram às quadras de saibro da Winner 
Academia, no distrito industrial de Santa Bárbara 
d’Oeste, para a disputa de 12 categorias. O JOGO, há 
anos principal veículo de divulgação da modalidade, 
acompanhou tudo de perto. Confira alguns flagrantes!

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 3 E 6 DE DEZEMBRO DE 2020
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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

1. Gabriel Campana (Bibi) 2. Marcela Bianchin 3. André Redigolo 4. Guilherme Lahr
5. Camila Letícia Bueno Siqueira 6. Fernando Rodrigo Roncolato Siqueira (Iaiá)
7. Julia Campana e Paulinho Campos 8. Henrique Gusmini 9. Rafael Oliveira (Linguiça)
10. Beatriz Donatti 11. Larissa Dollo 12. Kauê Gabriel 13. Simone Lopes
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VELINHAS
Comemorando idade nova nessa sexta: 
Marcelo Nogueira, Lilica Amâncio 
(foto), Cristina Bastelli e Jose Eduardo 
Schneider. No sábado é a vez de Marcia 
Ciamarro de la Rue, Carlos Cesar 
Gimenez Zappia e Kerly Cristina Moraes 
assoprarem velinhas. E no domingo, 
Fabio Polidoro, Eduardo Lustosa, Cida 
Tesoto, Evelise Bueno Romanini, Ivy 
Tancredi Dall’Orto Villalobos e Daniel 
Fabri são aniversariantes do dia.

TÔ NUDE!
Ai ai ai... E um bambambã poderoso e 
endinheirado bem casado e com filhos, 
que literalmente extravasou no recente 
casamento intimista?! Diante dos hits 
musicais contagiantes, deixou a linda 
esposa na mesa e se jogou na pista 
de dança. Ao ouvir o remix de ‘Pocket 
Face’, da Lady GaGa, soltou a franga e 
deu um show com piruetas, rodopios e 
agachamentos. O moçoilo lacrou e foi 
aplaudido e tudo. Arrebenta o closet, bilú!

A designer de interiores Iara 
Kílaris, que ao lado do mari-
do, o arquiteto Aquiles Kílaris, 
formam o casal pole-position 
da arquitetura, comemorou 
o aniversário em alto estilo, 
bom gosto e muita animação. 
A recepção aconteceu na Ca-
sa Studio Amaury Jr., no cora-
ção dos Jardins, em São Pau-
lo, e que abriga diversos am-
bientes que servem de múlti-
plos sets de gravação para o 
programa na TV do apresen-
tador, além do canal no You-

Tube, redes sociais e mui-
to mais. Uma obra primoro-
sa, em requinte e tecnologia, 
assinada por Iara e Aquiles. 
São mais de 800m² com in-
contáveis detalhes em todos 
os espaços. Iara causou fris-
son num look verde com ins-
piração grega  assinado pelo 
estilista Lucas Anderi. Belíssi-
ma! Na ambientação de An-
dré Pedrotti, os tons vibrante 
do amarelo, bem primavera, 
em arranjos de orquídeas, lí-
rios, callas e rosas em harmo-

nia com limões sicilianos. Co-
midinhas deliciosas no menu 
degustação e um almoço pri-
moroso do Balsamico Buffet. 
Espumante bem gelado bor-
bulhando nas taças. Para o pi-
que é pique, um bolo branco 
verdadeiro todo em ondas e 
ornamentado com flores ama-
relas comestíveis. Uma verda-
deira obra de arte. Um festival 
de doces de dar água na boca. 
Irresistível a cocada de forno! 
Iara era pura alegria e rece-
beu todo o carinho e energia 
das amigas. Na trilha sonora, 
os hits dançante do DJ Beti-
nho Brito. O mimo lembran-
cinha eram vasinhos charmo-
sos de orquídeas e docinhos 
da Dolcce. Uma tarde sensa-
cional. Parabéns, Iara!

A designer de interiores Iara Kílaris, belíssima
num look assinado por Lucas Anderi, comemorou
o niver na Casa Studio Amaury Jr.

Adriana Silva e Bruna
Lourenço de Paula Manzatto

Celina Camargo Ferreira,
mulher do apresentador
Amaury Jr.

Claudia Calil e Paula Emke
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Consultoria de Decoração e Ambientação online
Delivery Fyne para toda a região

Compre sem sair de casa!

www. .com.br

19 98155-6666SAIBA MAIS:      

BODAS 
DE BRONZE
Casal queridíssimo! 
Elza e Maurício 
Cavicchiolli acabam 
de completar 51 
anos de união. 
Data especial 
comemorada ao 
lado dos filhos 
André, Marcos, 
Rejianes e Maurício, 
além dos netos e 
toda a família!

Patrícia Graziela e Camila Alves Andréia Archangelo e AlineLisa Mendes

Maria Fernanda
Grecco Meneghel Ana Beatriz Godoi

Gisele MartinsKatiane Nascimento

Nicole Kílaris,
filha da aniversariante

Melissa Faria Raquel Rocha

Ivânia Alcântara Nádia GuimarãesDaniela Macris, Malu Bortoletto e Tatiane Guarnieri

Priscila Grivol, Ana Paula Brito e Anita Nunes

Nas pick-ups, DJ Betinho Brito
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ARTIGO DEFESA PESSOAL EM SITUAÇÕES URBANAS

D efesa Pessoal (em in-
glês Self Defense) é o 
conjunto de técnicas 

utilizadas para preservar a inte-
gridade física de uma vítima pe-
rante a agressão de um adversá-
rio desarmado ou não. Ao con-
trário do que se pensa, a Defesa 
Pessoal não precisa terminar em 
confronto físico. O confronto é o 
último recurso, quando todas as 
tentativas de evitá-lo falharam. 

Durante o treinamento de 
Defesa Pessoal, aprendemos 

que uma postura firme e sé-
ria é o primeiro passo para afu-
gentar alguém mal intencio-
nado. É comprovado que um 
agressor sempre procura uma 

“presa” mais fácil. Ao ser con-
frontado por um olhar frio, ou 
por palavras firmes, o agressor 
tende a recuar.

Outro ponto importante é 
manter uma distância de segu-
rança entre você e o agressor, 
de maneira que ele não con-
siga te atingir. Você não pode 

deixar que essa distância seja 
ultrapassada. No entanto, sen-
do  tal  ultrapassada, existem 
técnicas como: pisão no joelho, 
chute na coxa ou na região ge-
nital, que farão o agressor re-
cuar. Para se defender, deverão 
ser usados todos os recursos 
possíveis até que você se sinta 
seguro. Lembre-se: a priorida-
de é preservar a sua integrida-
de física, a qualquer custo!

A Família Gracie desenvol-
veu um Programa de Defesa 

Pessoal considerado dos mais 
eficientes. A prova disso é que 
membros dessa família mi-
nistram aulas para os Marines 
(corpo de fuzileiros navais do 
EUA), para Seals e para a Swat. 
Aqui no Brasil, o Bope também 
faz uso deste Programa.

O treinamento de Defesa 
Pessoal visa desenvolver, além 
das técnicas específicas de 
combate real, também a ca-
pacidade de analisar o cenário 
a sua volta e assim escolher a 

melhor decisão. Muitas vezes a 
melhor decisão é simplesmen-
te não fazer nada.

Algumas dicas para evitar 
situações urbanas adversas:

- Evite o estado de “off”, es-
teja sempre atento.

- Ao ser abordado, utilize sem-
pre tom de voz e olhar “firmes”.

- Avalie sempre o “cenário” a 
sua volta.

- Confie na sua intuição;
Lembre-se, o confronto de-

ve ser a ultima opção, sempre!

PROFESSOR DANIEL CRUZ
Faixa Preta 5° de Jiu-Jitsu
Educador Físico
Proprietário da Escola  
Gracie Barra Americana

Em seu ano de estreia na Fórmula Vee, Carlos Piagentini assegurou seu primeiro título na 
categoria. O jovem piloto de Americana faturou no domingo (6) a Copa ECPA F/Promo Racing 
na divisão júnior, competição disputada em Piracicaba. A conquista veio num fim de semana 
marcado por uma maratona de provas. Ele venceu duas das quatro provas na super-rodada 
dupla no ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo). Com isso, Piagentini chegou 
a seis vitórias na FVee Júnior, em oito provas no total. Com os resultados,  assegurou o título 
da Elite 2, que considera os resultados obtidos na segunda bateria. O americanense chegou 
a 60 pontos, contra 18 de Lucca Pagotto e Wallace Martins. Com 42 pontos de vantagem, 
não pode mais ser superado na última etapa, que dará 40 pontos ao vencedor. O piloto de 
Americana está ainda muito perto de conquistar também o título na Elite 1. Ele soma 58 
pontos na liderança. Gustavo Ariel é o segundo, com 40. Lucca Pagotto e Wallace Martins 
dividem a terceira posição, com 18. A etapa decisiva será dia 23 de janeiro. (ZARAMELO JR.)

PIAGENTINI É CAMPEÃO NO ECPA

FERNANDO SANTOS/DIVULGAÇÃO FVEE

As inscrições do Projeto Social 
Tigrinhos para a Escola de Futebol do 
Rio Branco serão abertas na próxima 
segunda-feira (14) e se estendem 
até o dia 30 de janeiro de 2021. 
No total, são 320 vagas disponíveis 
para crianças e adolescentes, de 
ambos os sexos, nascidos entre 
2004 e 2011. Por causa da pandemia, 
ainda não há data definida para 
início das atividades. As inscrições 
podem ser feitas no Estádio 
Décio Vitta (avenida Carmine 
Feola), na Sede Náutica João 
Tamborlin (avenida Comendador 
Thomaz Fortunato) e na Apropet 
Mundo Animal (rua dos Cravos, 
na cidade Jardim). O programa 
é administrado pela Associação 
Amigos do Tigre e tem coordenação 
do professor de educação física 
Luís Antonio Matos (à direita). 
Informações adicionais podem 
ser obtidas através do telefone 
(19) 99258.2626. (ZARAMELO JR.)

PROJETO TIGRINHOS ABRE INSCRIÇÕES
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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!

TRENÓ PERCORRE CENTRO E BAIRROS
PAPAI NOEL

DA REDAÇÃO

O trenó do Papai Noel da Acia 
(Associação Comercial e Indus-
trial de Americana) irá percor-
rer as ruas da área central e os 
corredores comerciais de vários 
bairros com o objetivo de forta-
lecer o clima natalino para lojis-
tas e consumidores. A progra-
mação teve início ontem (10) e 
prossegue até a próxima quin-
ta-feira (17), sempre no perío-
do noturno, entre 19 às 21 horas.

De acordo com o presi-
dente da associação, Wagner 
Armbruster, a campanha de 
Natal deste ano ficou restriti-
va por conta da pandemia do 
novo coronavírus, que exige o 
distanciamento social e con-
trole de aglomerações.

Com o impedimento de 
montar a casinha do Papai Noel 
para fotos e realizar uma pro-
gramação cultural no calçadão, 
a alternativa foi levar o Bom Ve-
lhinho para as ruas com sua ale-
gria e espírito de fraternidade. 

ENTIDADE

ALUNOS DA FAM COLABORAM COM MEIMEI
ALEX FERREIRA

O Serviço de Assistência So-
cial Meimei está precisando 
de doações de fraldas descar-
táveis ou de pano, leite e ces-
tas básicas para as assistidas. 
A OSC (Organização da Socie-
dade Civil) atende, em média, 
60 gestantes, mães e famílias 
por mês, e está localizada na 
rua Benedita Colombo Perei-

ra,  72, na Vila Breda, em Santa 
Bárbara d’Oeste.

Através de trabalho desen-
volvido no curso de Adminis-
tração da FAM (Faculdade 
de Americana), na disciplina 
Gestão de ONG, ministrada 
pela professora Caroline Be-
lomo, os alunos descobriram 
as reais necessidades da enti-
dade social e colaboraram na 
gestão da organização. Nes-

te processo, foi desenvolvi-
do um site - meimeisas.wix-
site.com/site -, além do de-
senvolvimento da logomarca, 
estratégias de engajamento 
e novas parcerias.

Para Caroline Belomo, a dis-
ciplina dá a oportunidade para 
o sentimento de pertencimen-
to do aluno com a comunidade. 

“Nessa disciplina, conseguimos 
trabalhar com projetos de oito 

ONGs de várias partes do Bra-
sil, o que permitiu que os alu-
nos fizessem diagnósticos e 
mapeamento das regiões em 
que atuam”, comentou.

O trabalho da Meimei con-
siste em entregar kits de en-
xoval para as futuras mamães.  
Os atendimentos são realiza-
dos através de demanda es-
pontânea ou por encaminha-
mento da rede municipal.

“Não podemos deixar essa data 
passar em branco apesar das 
limitações impostas pelo mo-
mento. Teremos o Papai Noel 
percorrendo as ruas do Cen-
tro e também dos bairros onde 
a Acia possui distritais. Quere-

mos que a alegria do Natal pos-
sa contagiar a população”, afir-
mou Armbruster.

“Não podemos perder a es-
perança em dias melhores e 
ter o Papai Noel nas ruas é um 
jeito de levarmos uma mensa-

gem de paz e otimismo às pes-
soas”, completou o presidente.

Hoje (11), o trenó estará na 
região do São Vito; terça-feira 
(15), no Jardim Ipiranga; quar-
ta (16), no Antonio Zanaga; e 
quinta (17), na Cidade Jardim.

Assim como em 2019, trenó passará pelas ruas de Americana

ACIA | DIVULGAÇÃO

O prefeito eleito de Americana, Chico Sardelli, 
visitou o prefeito Omar Najar, na tarde de quarta-
feira (9). Também participou do encontro o vice-
prefeito eleito Odir Demarchi. A reunião serviu para 
definir o processo de transição entre o atual governo 
e o que se inicia em janeiro. O processo de transição 
será oficializado por meio de decreto nos próximos 
dias e Chico determinou que seu filho Franco Ravera 
Sardelli, e os advogados Hugo Stefano Troly e Bruno 
Gelmini façam parte da comissão que irá levantar as 
informações necessárias para o início do novo Governo. 
“O prefeito Omar nos deu carta branca para obtermos 
todas as informações e dados necessários para esse 
processo. Tenho certeza que teremos um processo de 
trabalho tranquilo e extremamente democrático”, disse 
Chico. Omar destacou que todo o secretariado está à 
disposição do novo Governo durante o processo, que 
será capitaneado pelo Chefe de Gabinete Belmiro 
José dos Santos. “Determinei que seja feito um trabalho 
de total transparência e colaboração para garantir 
que o Chico, a partir de janeiro, tenha condições de 
iniciar seu trabalho da melhor forma possível para 
a nossa cidade”, assegurou Omar. (DA REDAÇÃO)

TRANSIÇÃO 
NA PREFEITURA

THOMAZ FERNANDES | DIVULGAÇÃO
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A temporada 2020 da Copa 
Aro Contabilidade Raceman 
chega a seu final neste sába-
do (12), no kartódromo de No-
va Odessa, com a rodada tripla 
que definirá os campeões. As 
corridas estão marcadas para 
as 9h15, 10h15 e 11h15. No local, 
por volta do meio-dia, haverá 
a entrega dos troféus da eta-
pa. A premiação do campeo-
nato acontece no período em 
noturno, em evento reservado.

Na Graduados A, que é a 
principal categoria da Race-
man, Gustavo Valente (Gurga) 
está muito próximo do tricam-
peonato. Ele ocupa a lideran-
ça com vantagem de 65 pon-
tos para Henrique Zafalon, que 
é o segundo colocado, e de 70 
pontos para Ricardo Domin-
gos (Kelé), que é o terceiro. Os 
três já estão garantidos no Top 

RACEMAN FECHA TEMPORADA
COM RODADA TRIPLA EM NO

KART

Líderes em 
suas categorias, 
Gurga e Jovem 
estão perto do 
título de 2020

CLASSIFICAÇÃO
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

O americanense Leonardo José Pontello ficou em 
segundo lugar de sua categoria (juvenil) na prova 
Clássica de Ciclismo de Santo André, realizada 
domingo (6), na cidade do ABC paulista. “O Leonardo 
é um ciclista muito dedicado nos treinos e vem 
evoluindo a cada dia que passa. Ele é merecedor desse 
resultado, pois correu muito bem essa prova, tanto 
na parte técnica como tática também”, comentou o 
técnico estevam Ciampone Mancini. A competição 
ocorreu na Avenida Perimetral, em Santo André, em 
homenagem a José Maurício Banzato, empresário e 
esportista marcante na história da cidade. Segundo 
a Federação Paulista de Ciclismo, o homenageado 
era um apaixonado pela modalidade. Seu interesse 
por bicicletas começou na década de 50. Faleceu 
aos 80 anos, em julho do ano passado. (DA REDAÇÃO)

PONTELO FICA
EM 2º NO CICLISMO

DIVULGAÇÃO

5 do ano, assim como Ricardo 
Aziz, que está em quarto lugar. 
Desta forma, chama a atenção 
a disputa pela última vaga, que 
envolve cinco pilotos: Marcelo 
Assiz, Douglas Silva, Rafael Za-
ra, Cristiano Aro e Marcel Sega.

Na Graduados B, divisão 
de acesso do campeonato, o 
cenário é muito parecido com 
o da categoria de elite. O tí-
tulo está bem perto de Ma-
theus Ferreira (Jovem), que 
é o líder com vantagem de 
47 para o segundo colocado 
Ricardo Romi e de 53 para  
o terceiro Luiz Paloni.

Os três estão com presen-
ça assegurada no Top 5. Pa-
ra as duas vagas restantes, há 
três pilotos na briga: Caio Pi-

Raceman vive etapa final neste sábado na pista de Nova Odessa

notti, Douglas Campos e Ale-
xandre Bissi.

Tanto na Graduados A co-
mo na Graduados B, ao final 

da rodada tripla deste sába-
do, cada piloto terá de descar-
tar um resultado, conforme de-
termina o regulamento.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 28 DE NOVEMBRO 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

Entre os dias 26 de outubro 
e 8 de dezembro, o CCZ 
(Centro de Controle de 
Zoonoses) de Americana 
enviou ao Instituto Pasteur, 
de São Paulo, 13 morcegos 
para análise, os quais foram 
encontrados mortos por 
moradores de diversas 
regiões do município. No 
dia 26 de outubro, um 
morador da Rua Tanzânia, 
no Parque das Nações, 
encontrou um morcego 
morto, que posteriormente 
teve confirmada a presença 
do vírus rábico pelo 
instituto. De acordo com 
nota da prefeitura, apesar 
da alta incidência, não há 
motivo para pânico, uma 
vez que durante o verão é 
comum o surgimento de 
morcegos na área urbana. 
Segundo explicou a técnica responsável e coordenadora do 
CCZ, a médica veterinária Aneli Marques Neves Conceição 
(foto), esse é o período de reprodução, sendo que muitos 
acabam não conseguindo retornar aos respectivos abrigos, o 
que resulta em mais quedas. “Novembro, dezembro, janeiro 
e fevereiro são os meses onde a gente mais encaminha 
amostras ao laboratório, porque é o período de reprodução 
dos morcegos. Com isso, alguns morcegos filhotes saem dos 
abrigos para se alimentar e não conseguem retornar, acabam 
caindo no chão ou nos quintais, favorecendo a ocorrência, 
inclusive, de serem atacados por cães e gatos”, esclareceu. 
Os 13 morcegos foram localizados nos bairros Santa 
Catarina, Parque Novo Mundo (dois exemplares), Chácara 
Machadinho, Parque das Nações (dois exemplares), Parque 
da Liberdade, Iate Clube de Campinas (três exemplares), 
Jaguari (dois exemplares) e Vila Jones. O CCZ ainda aguarda 
o laudo do laboratório paulista de referência sobre a possível 
presença do vírus da raiva nesses animais. Aneli destacou 
que o morcego é um animal silvestre, protegido por lei e 
que desenvolve um papel muito importante na natureza, 
principalmente na disseminação de sementes. (DA REDAÇÃO)

CCZ ENVIA MORCEGOS 
A ANÁLISE NO PASTEUR

REPRODUÇÃO FACEBOOK

A Câmara de Americana realizou esta semana sessão solene 
para entrega do título de cidadão emérito a Cesar Augusto 
Rosa de Camargo. A honraria foi concedida através de decreto 
legislativo de autoria do vereador Marco Antonio Alves 
Jorge, o Kim (Solidariedade). Participaram da solenidade os 
vereadores Kim e Welington Rezende (Patriota) e a cidadã 
americanense e vereadora da 15ª legislatura Divina Bertalia, 
além de convidados, amigos e familiares do homenageado. 
Durante o uso da palavra, Kim falou da importância do devido 
reconhecimento ao homenageado. “Estou muito feliz em 
poder estar sendo instrumento desse reconhecimento, que 
com certeza é de toda nossa sociedade americanense, que se 
orgulha muito de você, do seu talento, sua dedicação, seu amor 
à música e à arte. Em nome de todos, parabenizo e agradeço, 
pois você tem nos trazido muita alegria, muito orgulho e faz 
vibrar os corações de muita gente pelo Brasil e pelo mundo 
com a sua voz. Muito obrigado por tudo que você tem feito para a humanidade, pois a música transcende qualquer fronteira, não 
tem uma língua, é a linguagem universal que toca o coração de todos. Parabéns e muito sucesso”, disse o vereador. (DA REDAÇÃO)

CÉSAR AUGUSTO RECEBE HOMENAGEM NA CÂMARA
CÂMARA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

A vereadora Maria Giovana assumiu esta semana a presidência 
do PDT (Partido Democrático Trabalhista) de Americana. Ela 
é a primeira mulher a ocupar o cargo mais importante da 
sigla, que era comandada por Aires Ribeiro - ele renunciou à 
presidência, pois vai mudar da cidade. Além da presidência, 
a parlamentar também vai ocupar a função de coordenadora 
regional do PDT. “Estou muito feliz pela confiança do 
partido e tenho certeza que vamos construir um PDT forte 
para as próximas eleições de 2022 e 2024. Tivemos ótimo 
resultado nas eleições deste ano e agora meu principal 
objetivo é organizar o partido”, afirmou Maria Giovana, que 
foi candidata a prefeita de Americana este ano e obteve 
29.562 votos, tornando-se a mulher mais votada da história 
de Americana. Segundo a vereadora, além de Americana, ela 
também terá a função de organizar o PDT na região. “Nossa 
intenção é fortalecer o partido em Nova Odessa, Santa 
Bárbara, Sumaré e Hortolância. Foi a função que o Diretório 
Estadual me deu e aceitei o desafio”, ressaltou. (DA REDAÇÃO)

MARIA GIOVANA
ASSUME PRESIDÊNCIA
DO PDT NA CIDADE

REPRODUÇÃO FACEBOOK
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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 

O ABC (Americana Bicicross Clube) terá 27 
pilotos nas duas etapas finais do Campeonato 
Paulista de BMX, que acontecem neste final 
de semana (12 e 13), em Indaiatuba, para que 
sejam conhecidos os campeões da temporada 
2020. As provas estão marcadas para a Pista 
de Bicicross Luís Cláudio Katayama, próximo a 
prefeitura. A organização informou que serão 
seguidos os protocolos de segurança e saúde 
relacionados à pandemia e desta forma não 
será permitida a presença de público no local. 
Americana terá representantes em praticamente 
todas as categorias, tanto no masculino como 
no feminino. A expectativa é pela conquista dos 
primeiros lugares em várias delas. (ZARAMELO JR.)

ABC MARCA 
PRESENÇA NO 
PAULISTA

O JOGO | ARQUIVO | 19 DE MAIO DE 2019

Quatro pilotos do Pé de Chumbo disputam 
o 55º Campeonato Brasileiro de Kart, no 
Speed Park, em Birigui, na região Noroeste 
de São Paulo - a aproximadamente 420 km 
de Americana. Esta semana, estão na pista 
Rogério Pompermayer (e) e Rafael Contatto 
(d), que correm na F4 Senior. Entre terça 
(8) e quarta-feira (9), eles participaram 
das sessões de treinos livres. Ontem (10), 
Rogério e Rafael foram para a tomada oficial 
de tempo e a primeira classificatória. Nesta 
sexta-feira (11), estão programadas mais 
duas classificatórias. As finais serão amanhã 
(12). Na próxima semana, será a vez de 
Douglas Pitoli e Paulo Rosa representarem 
o PD’Chumbo no Brasileiro. Pitoli está 
na F4 Super Senior, enquanto Paulo é da 
F4 Super Senior Master. Quem cuida dos 
karts dos pilotos do Pé de Chumbo é a 
equipe comandada por Rodrigo Bedore 
(c), da RB3 Preparação. (ZARAMELO JR.)

PILOTOS DO 
PD’CHUMBO 
DISPUTAM O 
BRASILEIRO

DIVULGAÇÃO


