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Ednei Contato e Marcelo Contatto
oficializam sequência da parceria

Pelo sexto ano consecutivo, Sópneus e Goodyear serão os patrocinadores master do Pé de Chumbo,
que tem abertura da 16ª temporada programada para março, no kartódromo San Marino. P. 5
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MINICAMPO

TÊXTIL PBS CONQUISTA TÍTULO NO IATE
FOTOS: IATE DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O campeonato de minicampo do Iate Clube de Americana,
que em 2020 teve apenas uma
edição em virtude da pandemia,
chegou ao final no dia 19 de dezembro e a Têxtil PBS conquistou o título com vitória sobre
a Z Sport por 5 a 2. Apesar do
placar dilatado, o jogo decisivo
apresentou equilíbrio de ações

Pit e Pepo
marcaram os
gols da PBS
na final com
a Z Sport

Têxtil PBS fez campanha impecável desde o início

Z Sport reagiu na retomada e chegou à decisão

durante a maior parte do tempo, pana, que fez dois. Os gols da sidente José Luiz Barbudo re- Os vices pela Z Sport: João Vi- da Zucollors, que cai nas semifi- na, Antonio Pereira Lopes (Nicom a PBS mostrando-se mais equipe vice-campeã foram de presentou a diretoria do clube. tor, Celso Lahr, Du Biasi, Tearon, nais. O troféu de goleiro menos co) informou que a edição do
eficiente nas finalizações.
Renato e Alcides. Após a partiOs campeões pela Têxtil Renato, Enrique, Toledo, Alci- vazado ficou para Skafinho.
primeiro semestre de 2021 esOs destaques do time cam- da, houve a solenidade de pre- PBS foram Skafinho, Ary, Cle- des e André. Os artilheiros do
Responsável pela organiza- tá prevista para começar em
peão na final foram Pit, que miação para a entrega de tro- bão F., Pit, Feijão, Gil, Rubens, campeonato, com 19 gols cada, ção dos campeonatos de mi- fevereiro e deve reunir 11 times
marcou três gols, e Pepo Cam- féus e medalhas. O vice-pre- Pepo Campana e Vermelho. foram Lucan e Bizinho, ambos nicampo do Iate de America- em categoria única.

RIO BRANCO EX | DIVULGAÇÃO

COPA MAGSAC DEFINE CAMPEÕES
ZARAMELO JR.

L&L Express/Bar RB dominou a categoria jovens

Os campeões da Copa MagSac Embalagens foram definidos em dezembro com os jogos finais na sede náutica do
Rio Branco, na região da Praia
dos Namorados. L&L Express/
Bar Rio Branco (jovens), Peol Ar
Condicionado (intermediária),
Restaurante Tijuca (senior) e Elmmo Instações/Auto Escola São
Vito (super senior) conquistaram o título em suas categorias.
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As partidas que apontaram os melhores da temporada tiveram estes resultados:
L&L Express 3x3 Caustica (7x6
nos pênaltis), Peol 3x2 Supermercado Salto Grande/Reviver Fotografia, Restaurante Tijuca 3x2 Kadu Banho e Tosa/
LF( Eventos e Elmmo Instações 3x2 Escritório Lex.
Os artilheiros da Copa MagSac Embalagens, em suas respectivas categorias, foram
Paollo Prado, com 20 gols; Ma-

theus Lovaglio e Rafael Vialle, com 16 gols; Cauê Silva, com
24 gols; e Wilson Denadai e Edson Rocha, com 19 gols. Entre
os goleiros, os menos vazados
foram Vinicius Carreon, Evandro Guimarães, Everton Pinheiro e Guilherme Henrique.
A temporada 2021 na Sede Náutica João Tamborlin está prevista para começar na segunda quinzena de janeiro, com
mais uma edição da Copa MagSac Embalagens.
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ARQUIVO PESSOAL

Conforme o portal O JOGO antecipou, a profissional de educação física
Grasiele Agostinho Rezende da Silva é a nova secretária de Esporte,
Lazer e Juventude de Americana. Seu nome foi confirmado na tarde
do dia 23 de dezembro pelo prefeito eleito Chico Sardelli - ambos
tomaram posse esta semana. “A ideia é fazer um excelente trabalho
para que nossa cidade volte a ser referência, não somente no esporte
de alto rendimento como também nos projetos sociais e nas categorias
de base”, afirmou Grasiele ao O JOGO. Primeira mulher na história a
comandar o esporte de Americana, Grasiele disse que “aceitei o convite
(para ser secretária) porque sou movida a desafios e esse talvez seja
o meu maior desafio profissional.” E acrescentou que “também será
uma maneira de retribuir tudo aquilo que o esporte de Americana
me proporcionou.” Casada com o ex-jogador de basquete Thiago
Fabiano e mãe de João Lucca, Grasiele tem 35 anos, é formada em
educação física pela Faculdade de Americana (FAM) e especializada
em bioquímica, nutrição e treinamento desportivo pela Unicamp.
Desde 2004 é professora e técnica nas escolinhas de iniciação e
categorias de base do basquete feminino de Americana. (ZARAMELO JR.)

O lateral-direito Emerson
Royal, um dos principais
destaques do Betis nas
últimas temporadas,
encontrou uma forma de,
mesmo de longe, ajudar
famílias de Americana,
onde passou parte da sua
infância. No final do ano, o
jogador doou 200 cestas
básicas para comunidades
da cidade. Para organizar e
ajudar na entrega dos kits,
Emerson Royal contou com
a ajuda do amigo e vereador
reeleito Juninho Dias (na
foto com a mãe isabel e
o pai Paulo), responsável
pelo Instituto Jr. Dias,
projeto social que atende
crianças, adolescentes
e adultos, utilizando o
esporte como ferramenta
para inclusão social e
desenvolvimento pessoal.
“Vivi uma parte muito
importante da minha vida
em Americana e, sempre que
posso, procuro encontrar
uma maneira de trazer mais alegrias para algumas famílias carentes de lá. No final de ano, por tudo
que aconteceu no mundo por causa do coronavírus, o futebol não parou aqui na Espanha e não pude
visitar a cidade. De qualquer forma, contei com a ajuda do Juninho e de todo o pessoal do Instituto nas
entregas. Espero que esse meu gesto possa ter contribuido de forma positiva para melhorar um pouco
o final de ano dessas pessoas que tiveram um 2020 tão difícil”, afirmou Emerson. (DA REDAÇÃO)

VETERANOS MARCA INÍCIO PARA FEVEREIRO

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

A abertura da 60ª edição do
campeonato de minicampo do
Veteranos está programado para o
dia 5 de fevereiro, com rodada no
clube de campo, no bairro São Luiz.
O prazo de inscrição terminou
quarta-feira (6) e na próxima semana
a comissão organizadora deve definir
o número de times e a formação de
cada um deles. É certo que a disputa
envolverá as categorias intermediária,
com jogos aos sábados; senior e
master, com partidas às sextas-feiras
e aos sábados; e super master, com
rodadas às terças-feiras. (ZARAMELO JR.)

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...
sÓ FALTA VOCÊ!
Pensou em
viagem,
conte com
a gente!

3408-5792
99147-0465
Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

O pioneiro em Americana com gasolina de alta
octanagem (98 RON), desenvolvida em parceria
com a Scuderia Ferrari para que os motores
aproveitem ainda mais todo o seu potencial.
Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

REPRODUÇÃO FACEBOOK

EMERSON FAZ DOAÇÃO DE 200 CESTAS BÁSICAS

GRASIELE QUER
AMERICANA COMO
REFERÊNCIA ESPORTIVA
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GRUPO PERCORRE 490 KM NO “PEDAL DA VIDA”
Grupo formado por cinco ciclistas, dois de Nova Odessa e três de Piracicaba, percorreu 490 km por rodovias de São
Paulo nos dias 26 e 27 de dezembro no projeto “Pedal da Vida”. Eles saíram de Piracicaba e foram até Mirandópolis - a
ideia era o trajeto terminar em Três Lagoas-MT, num total de 600 km, mas alguns problemas inviabilizaram o plano. Os
novaodessenses Leandro Cunha e Thaise Vian e os piracicabanos Marcos Fornazaro, Renato Gomes e Renato Valler, com
Rafael Nascimento e Patrícia Valler em carros de apoio, fizeram 300 km no primeiro dia entre Piracicaba e Pirajuí. No
segundo dia, partiram de Pirajuí com destino a Três Lagoas, mas tiveram que fechar o percurso 190 km após a saída. “Foi um
dia atípico, com diversos furos de pneu e chuva. Em vários momentos tivemos que nos abrigar e isso foi consumindo tempo.
Como anoiteceu, priorizamos a segurança de todos e paramos em Mirandópolis”, explicou Cunha. A ideia do “Pedal da
Vida” surgiu em 2015 com objetivos de superação, interação e espírito esportivo. A primeira edição, no entanto, foi colocada
em prática em 2019, quando os ciclistas percorreram 600 km entre Santa Bárbara d’Oeste e Itumbiara-GO. (ZARAMELO JR.)

DÉBORA ANTECIPA
VOLTA AO BRASIL
A armadora Débora Costa, 28 anos, que estava desde setembro
jogando no Lulea Basket, da Suécia, antecipou sua volta ao Brasil.
Ela tinha contrato até abril, mas desde a segunda quinzena de
dezembro está em Americana, onde nasceu e tem família. “A
situação do covid piorou muito e em dezembro tivemos quatro
jogos cancelados”, explicou a jogadora, que deixou o Lulea em
segundo lugar no Campeonato Nacional. “Foi uma experiência
que valeu muito a pena. Foram meses de muito aprendizado
profissional e pessoal”, acrescentou a armadora. De volta ao
basquete brasileiro, Débora acredita que ainda em janeiro definirá
em qual equipe jogará na temporada 2021. (ZARAMELO JR.)
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SÓPNEUS E GOODYEAR
SEGUEM NO PD’CHUMBO
WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Iniciada em 2016, a parceria
do Pé de Chumbo com a Sópneus e a Goodyear foi renovada para 2021 e, desta forma, as
empresas seguem com o patrocínio master do tradicional
campeonato de kart, que reúne pilotos de Americana, Indaiatuba, Campinas, Paulínia,
São Paulo, Santos e Balneário Camboriu-SC. A assinatura
do contrato aconteceu na última semana de dezembro entre
Marcelo Contatto, vice-presidente do PD’Chumbo, e Ednei
Contato, diretor da Sópneus e
representante da Goodyear.
“Estamos renovando o contrato de patrocínio pelo sexto ano consecutivo, pois o Pé
de Chumbo proporciona boa
visibilidade das marcas Sópneus e Goodyear e também
por tratar-se de um grupo
confiável e com credibilidade”,
comentou Ednei.
“Ter nomes fortes vinculados ao Pé de Chumbo, como
a Sópneus e a Goodyear, mostra toda a seriedade que envol-

Ednei Contato e Marcelo Contatto acertaram a renovação da parceria para 2021
ve o campeonato. Certamente uma empresa multinacional olha todas essas questões.
Vamos seguir com o trabalho,
dentro e fora das pistas, para
destacar as marcas que estão
com a gente”, citou Marcelo.
“Mais uma vez agradecer
aos diretores da Sópneus e
da Goodyear pela confiança que depositam no Pé de
Chumbo. Essas duas marcas,
assim como dos demais parceiros, fortalecem o campeonato em todos os sentidos e
nos dão a certeza que esta-

mos no caminho certo”, disse
Marcelo Marusso, presidente
do PD’Chumbo.
RENOVADOS

Além da Sópneus e Goodyear,
os demais parceiros que já renovaram contrato com o Pé
de Chumbo para 2021 são Tatu Shopping Frutas, Meta Materiais Elétricos, Comfer, Luchini Móveis Planejados, Twisy
Travel Campinas, Newcoates,
Posto Palmas de Ouro, Jundiá Sorvetes, Óculos HB, Astor Brindes e Bar Beppo.

5
TEMPORADA DÁ LARGADA
NO SAN MARINO, EM MARÇO
A 16ª temporada da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de
Chumbo tem largada marcada para 13 de março, no Kartódromo San Marino, em Paulínia,
que receberá metade das corridas em 2021. Ao todo, o calendário marca 10 etapas, todas com rodada dupla.
A programação é a seguinte: 13 de março, em Paulínia; 10 de abril, em Araraquara; 1º de maio, em Paulínia; 29
de maio, em Limeira; 19 de junho, em Vespasiano-MG; 21
de agosto, em Paulínia; 18 de
setembro, em Nova Odessa;
2 de outubro, em Paulínia; 16
de outubro, em Limeira; 20 de
novembro, em Paulínia.

do campeonato comporta até
30 pilotos e existe a possibilidade de mais dois nomes serem incluídos na listagem.
A categoria Pró terá os pilotos Théo Pioli Trevisani, Douglas Pitoli, Giovanni Pamfílio,
Rogério Pompermayer, Fernando Santo André, Marcelo
Marusso, William Saura, Cândido Santos Neto, Carlinhos
Carrion, Patrik Camargo Neves,
Rafael Contatto, Alberth Janjon, André Gonçalves, Marcelo Contatto e Paulo Rosa, que
foi campeão da Light este ano
e conquistou o acesso.
Já a Light será formada
por Carlos Barbosa, Ivan Dantas, Ederson Rodrigues, Mayckon Motta, Oswaldo Delfin NoGRID
gueira, Pedro Marusso, RodriO grid da temporada 2021 tem go Pestana, Fernando Rodo28 pilotos confirmados, sendo valho, Fábio Santarosa, Ale15 na Pró, que é a principal ca- xandre Bassora, Bruno Rodritegoria, e 13 na Light, que é a gues, Givago Nunes e Rafael
divisão de acesso. A estrutura Barberatto. (ZARAMELO JR.)
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RAQUETINHA

JÚLIA E PAULINHO CONQUISTAM TÍTULO
ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE DEZEMBRO DE 2020

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Uma das principais categorias
do 2º PFG Noel Open de Raquetinha, a Mista A teve Júlia
Campana Romi e Paulo Sérgio
de Campos Filho (Paulinho)
como campeões. Em final envolvendo duplas de Americana, Júlia e Paulinho venceram
os irmãos Giovanna Campana
Mosna e Gabriel Campana (Bibi) por 8/4, garantindo o topo do pódio do torneio realizado entre os dias 18 e 20 de dezembro, no complexo de saibro da Winner Academia, em
Santa Bárbara d’Oeste, com a
participação de 65 duplas.
Além da elite, as categorias
mistas tiveram pleno domínio
dos americanenses, que chegaram em outras duas finais.
Na Mista B, o título ficou pa-

Torneio teve
a participação
de 65 duplas
nas quadras
da Winner
ra Sara Dollo e Leonardo Messias, com vitória sobre o casal
Fabiane Bellan e Robson Ferro (Robão) por 8/6. E na Mista C, Milena Consulin e Diego
Martins (Lambari) sagraram-se campeões derrotando o
casal Simone Lopes e Walter
Ganciar por 8/3.

Paulinho Campos, em
jogo do PFG Noel, na
Winner: título na Mista A

No masculino, Felipe Araújo
e José Laudisse, de Santa Bárbara d’Oeste, levaram a melhor
na decisão contra Guilherme
Arcaro, de Americana, e João
Chelequim, de Campinas, vencendo por 8/6 e assegurando
o título da “B”.
Em mais uma final entre
americanenses e marcada por
rigoroso equilíbrio, a Masculino C teve como campeões
Robson Ferro (Robão) e Wagner Zanettini Riccetto (Wagui-

nho), que ganharam de Gustavo Garcia e Eduardo Giraldelli
por 9/8 (7/3 no triebreak).
Na Masculino D, o título ficou para os barbarenses Felipe Araújo e Edmilson Santos
(Cabeça), que venceram na
final os americanenses Geovane Ramos e Rodrigo Agostineto por 8/3.
Entre as mulheres, na disputa por grupos, as duplas de
Santa Bárbara d’Oeste se destacaram. Gabi Santos e Nicole

Gomes foram campeãs na Feminino B com vitórias sobre
Fabiane Bellan/Giovanna Campana Mosna (8/4), Ana Belluci/
Mariana Jensen (9/8 - 7/3 no
triebreak) e Carolina Lolato/
Mariana Macedo (8/4) - à exceção de Mariana Macedo, que
é de São Paulo, as demais são
todas de Americana.
Na Feminino C, quem levantou o título foi a dupla Bruna Dória e Giuliana Giusti. Elas
ganharam, de forma incontes-

tável, das americanenses Carolina Lolato/Milena Consulin
(8/1), Franci Campana/Maine
Sentoma (8/1) e Bruna Bizoto/
Silvana Meneghel (8/0).
Por fim, na Categoria Pro
Am, que envolve um professor
e um amador, o título foi para
Campinas, com os irmãos Marcelo Campos e Ruy Neto ganhando na final dos americanenses Gabriel Campana (Bibi)
e Robson Ferro (Robão) por 8/6,
em jogo de alto nível técnico.

•Circuito fechado de tv •Alarmes monitorados
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)
•Choque pulsativo •Monitoramento de imagens
•Vigilância •Portaria 24 horas

RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO
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DO PFG NOEL
QUADRO DE HONRA
MISTA A

MASCULINO B

CAMPEÕES

CAMPEÕES

Júlia Campana Romi/Paulinho Campos
VICES

Felipe Araújo/José Laudisse
VICES

FEMININO B
CAMPEÃS

Gabi Santos/Nicole Gomes
VICES

Giovanna Campana/Gabriel Campana

Guilherme Arcaro/João Chelequim

Ana Belluci/Mariana Jensen

MISTA B

MASCULINO C

FEMININO C

CAMPEÕES

CAMPEÕES

Sara Dollo/Leonardo Messias
VICES

Robson Ferro/Wagner Riccetto
VICES

CAMPEÃS

Bruna Dória/Giuliana Giusti
VICES

Fabiane Bellan/Robson Ferro

Gustavo Garcia/Eduardo Giraldelli

MISTA C

MASCULINO D

PRO AM

CAMPEÕES

CAMPEÕES

CAMPEÕES

Carolina Lolato/Milena Consulin

Milena Consulin/Diego Martins

Felipe Araujo/Edmilson Santos

Marcelo Campos/Ruy Neto

VICES

VICES

VICES

Simone Lopes/Walter Ganciar

Geovane Ramos/Rodrigo Agostineto

Gabriel Campana/Robson Ferro

“CONSEGUIMOS AJUDAR QUEM
MAIS PRECISA”, SALIENTA BIBI
Ao lado dos irmãos Paulo Sérgio (Paulinho) e Felipe Jensen
de Campos, Luiz Gabriel Nardini Campana (Bibi) foi um dos
organizadores do 2º PFG Noel
Open de Raquetinha, em dezembro, na Winner Academia, em Santa Bárbara d’Oeste. O torneio teve caráter beneficente - além da compra de
brinquedos com parte da taxa
de inscrição, os jogadores também fizeram doações.

“Entre compra e doações,
foram mais de 200 brinquedos, distribuídos junto com a
campanha Dok Noel nos bairros Antonio Zanaga e Mathiensen. Foi um ano muito difícil para todos, mas conseguimos ajudar quem mais
precisa”, afirmou Bibi.
“A avaliação (do torneio) foi
bem positiva, bem legal, tendo
em vista quase o dobro de duplas participantes em relação

ao ano passado. Uma experiência bacana”, disse o organizador. “Ficamos muito satisfeitos
com o saldo. Só temos a agradecer à Winner por abrir seu
espaço para a gente realizar o
torneio e a todos que jogaram
e de alguma forma colaboraram”, salientou Bibi. Entre os
patrocinadores do 2º PFG Noel
Open de Raquetinha estavam
O JOGO (jornal e site) e Kart Pé
de Chumbo. (ZARAMELO JR.)
ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE DEZEMBRO DE 2020

Bibi Campana foi um dos organizadores do torneio

APOIANDO O ESPORTE
DE AMERICANA

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

ROBÃOCOP DO SAIBRO
Robson Ferro, o Robão, um dos mais conhecidos jogadores de raquetinha de Americana,
ganhou novo apelido após o 2º PFG Noel Open de Raquetinha, que aconteceu nas quadras
da Winner Academia, em Santa Bárbara d’Oeste, em dezembro. Por ter realizado nove
jogos seguidos - isso mesmo, 9!!! -, passou a ser chamado de Robãocop, numa alusão ao
personagem do filme Robcop. Robão, ou melhor, Robãocop entrou em quadra no dia 20 de
dezembro às 9h20 e só saiu às 20h40. Foram três jogos na Mista B (vice-campeão ao lado
da esposa Fabiane), três na Masculino C (campeão ao lado de Wagner "Waguinho" Riccetto) e
três na Pro Am (vice ao lado do fiel parceiro Gabriel "Bibi" Campana). "Além de comer e beber
alguma coisinha, praticamente só trocava de camiseta e tomava uma ducha entre um jogo e
outro. Chegou um momento em que eu nem aquecia mais, pois saia de uma quadra e entrava
em outra", comentou. "O que o Robãocop fez é algo que precisa ser estudado", escreveu
em grupo de whatsapp Hugo Santiago, um de seus adversários no torneio. (ZARAMELO JR.)

ESPO
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A temporada 2020 no saibro da região terminou na
Winner Academia, entre os dias 18 e 20 de dezembro,
com a realização do 2º PFG Noel Open de Raquetinha,
que movimentou 65 duplas de Americana, Santa Bárbara
d’Oeste, Capivari e Campinas. Organizada pelos amigos
Gabriel Campana (Bibi), Paulinho Campos e Felipe
Jensen, a competição teve jogos em nove categorias.
Patrocinador do torneio e principal divulgador da
modalidade, O JOGO esteve por lá e conferiu tudo
que rolou dentro e fora das quadras. Confira!

Eduardo Giraldelli e Gustavo Garcia

Matheus Zanaga

Carlinhos Carrion e Iran Dollo

Luiz Felipe Campana (Pepo) e Marcel Sega

Moncler Sgubin

João Chelequim

plano de saúde
está aqui!!

Guilherme Arcaro

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

Rua Achiles Zanaga, 26
Vila Medon, Americana - SP

ORTE

AMERICANA, 8 DE JANEIRO DE 2021

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

A Nova Geração Em Raquetinha!

Edmilson Santos (Cabeça) e Ricardo Candido (diretor da Winner)
Miguel Guidolin

Rafael Beraldo

+ FOTOS NA PÁGINA 10

Felipe Araújo

Hugo Santiago

Gabi Santos

Fred Carvalho
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Em família: Waguinho Riccetto e o filho Pedro

AMERICANA, 8 DE JANEIRO DE 2021

Giovanna Campana Mosna

Mariana Macedo e Carolina Lolato Campos

Afonso Caram

Fabiane Bellan

Maythe Santini e o filho Pedro Lucca com Lorena Crepaldi

Franci Campana

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana

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

3461-6182 • 3461-8652
advocacia@castilhoeandreetta.com.br
FOTO: FREEPIK
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ATLETISMO

BARDI SE DIZ “FELIZ E FOCADO”
SESI | DIVULGAÇÃO

AMANDA DEMÉTRIO

O ano de 2020 não foi fácil para ninguém: a pandemia transformou a vida das pessoas e
trouxe o “novo normal” à tona. No esporte, o desafio não
foi diferente, e exigiu muitas
adaptações para sobrevivência de equipes, atletas e modalidades. Mas, ao contrário
do que muitos imaginavam, o
atletismo olímpico do Sesi-SP
não só resistiu ao momento,
como superou as expectativas
e recordes da modalidade.
Após cerca de sete meses
sem campeonatos, o Sesi voltou a competir no início de novembro no Campeonato Paulista, depois seguiu para o GP
Brasil de Atletismo, Troféu Brasil e encerrou o ano no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-23. Em todas as disputas, seus atletas subiram ao
pódio e garantiram resultados
expressivos para a modalidade.
“Minha avaliação é positiva, porque, pensando em treinamento, como nossa equipe
é jovem, ganhei mais um ano
para preparação olímpica. Foi
um ano atípico, difícil, porque
todos os atletas tiveram que
ficar um período muito lon-

Acredito que estou na minha
melhor fase e os resultados
mostramn isso tanto nos
100 quanto nos 200m rasos”
FELIPE BARDI
Em 2020, Bardi cravou seu
nome na história da modalidade ao correr abaixo do índice
olímpico nos 100m rasos, com
a marca de 10s03 no Campeonato Paulista, a primeira competição após a paralização estabelecida pela pandemia e as
medidas de isolamento. Em
busca do seu melhor e de um
lugar na seleção brasileira
adulta, Bardi não parou por aí.
Após a conquista do prêmio de Melhor Atleta do Estado e Melhor Atleta do Brasileiro Sub-23, pela conquista do
novo recorde nos 100m rasos
O americanense Felipe Bardi (centro) sonha em ir aos Jogos Olímpicos
da categoria com 10s12, Bardi detém a melhor marca dos
go em casa, mas conseguimos la diversas conquistas em sua 100m do país em 2020 com
Velocista de
sair bem dessa fase”, comen- carreira, como o ouro na Gym- 10s11, conquistados nas semifiAmericana
tou o técnico Darci Ferreira.
nasíase da China, em 2015; nais do Troféu Brasil.
Entre o grupo que treina no bronze no Troféu Brasil Cai“Acredito que estou na mibusca marca
Sesi Santo André, o destaque xa de 2017 nos 100m e bronze nha melhor fase e os resultados
para ir às
ficou para o americanense Fe- na mesma prova no Campeo- mostram isso tanto nas provas
lipe Bardi, o jovem de 22 anos nato Pan-Americano Sub-20 dos 100 quanto dos 200m raOlimpíadas
sos. Estou feliz, focado e treie ex-aluno do Sesi, que acumu- de Trujillo 2017, no Peru.

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br

nando super bem. Foi um ano
de muito treino, batalha, determinação e graças a Deus deu
tudo certo. Acreditei muito nas
orientações do Darci e em todo
planejamento do nosso trabalho”, afirmou o atleta de Americana, que não esconde o sonho
de vestir as cores do país.
“O Sesi está se desenvolvendo nas provas de velocidade e
os meninos que treinam comigo, Erik e Lucas, estão correndo muito bem também. Acredito que o nosso time está cada vez mais forte e precisávamos de títulos como do GP e
do Brasileiro Sub-23 para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. É a prova que podemos
chegar longe, vislumbrando os
Jogos Olímpicos de Tóquio. Fiz
uma marca muito boa e agora a tendência é só melhorar.
Quem sabe saem os nove segundos no início de 2021?”,
acrescentou o velocista.
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Ano Novo todos desejam
vida nova, novas chances,
mas com velhas tradições,
como a escolha das cores
da roupa para a virada e os
mesmos desejos de abundância, prosperidade, saúde, dinheiro, amor e paz.
Num ano atípico, os pedidos também são por saúde,
a chegada da vacina e um
mundo tocado pelo amor. O
Ano Novo foi recebido com
viagens pelos mais variados destinos pelo Brasil. De

SOCIAL

maneira intimista, romântica, em família ou com um
pequeno grupo de amigos,
festeiros e badalados da
terrinha fizeram pit stop por
praias lindas, ecoresorts, fazendas e até no aconchego
do lar. Basta dar aquela espiada no Instagram para se
deparar com a tendência.
Seja na Capital, no interior,
o giro pelo Sul, Rio de Janeiro ou Nordeste, a regra é Andreia Marinho e
festejar cada momento com Beto Lahr com o filho Gabriel
alegria e paixão pela vida!
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Isis e Wesley Bocchihio em
São Francisco Xavier-SP

Juliana Iglesias em Pipa,
Rio Grande do Norte

Karen Balan Sega em
Santo Antonio de Lisboa-SC

Karina e Cesar Dei Santi, em
Angra dos Reis, junto dos filhos

Toda a vibração de Alfredo
Rosa Viana e Sandra Diniz

Daniela Bueno
e Roni Ordonez

Paula Carpanezi em
Riviera de São Lourenço

BODAS
DE LOUÇA
Luciana Barrera Morando e
Ruy Morando, que formam
um dos casais mais
queridos e badalados da
city, estão comemorando
22 anos de união e
felicidade. Parabéns!

Iara e Aquiles Kílaris

SOCIAL
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Silmara e Pedro Camargo com
as filhas Isabele, Cinthia e Letícia
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Thuany Sandrin,
em Ilhabela

Beth Silva

Em Americana, Rejianes e Andréa
Cavicchiolli com Silmara Santana

Gabriela Zancopé
e Rafael Macris

Lúcia e Celso Luchiari

Higor Mantovani Moraes sol e mar em Pipa-RN

New Gregório e
Daiana Galbiatti no
Copacabana Palace

Ariane e Oscar Berggren com
os filhos Oscar e Letícia Valentina

Maricy David e Cacá Miante com os filhos,
Gabriela e Victor (aniversariante da semana)

Ivany Bianco
na Ilha da Magia,
em Florianópolis

Carlos Zaramelo Jr. com a
mulher Mônica (o casal está
em Riviera de São Lourenço)
e o filho Renan, e Giselli, Ana
Paula e Paulo Roberto Thomaz

Teresinha Kawamata curtiu a virada
junto dos filhos Ttalita e Matheus

FREADA!
Ai ai ai... E a lulu badalada e poderosa, que anda tomando
váááários medicamentos pra emagrecer?! Um deles,
indicado pra diminuir a absorção de gordura, tem deixado
a ‘bunita’ de saia justa. Em pleno almoço de Réveillon,
num look baphônico candy color, um convidado avisou
que a calça da fuefa estava manchada. Correu pro espelho
e constatou: ao soltar um pum, a lulu acabou fazendo o
número 2 e nem percebeu. Que larga. Acorda, Marilú!

VELINHAS
Comemorando idade
nova nessa sextafeira: Ado Meneghel,
Debora Kresner e Siuza
Montagnana Rosolen.
No sábado é a vez de
Gisele Romi, César
Miletta, Janete Santarosa
e Tatiany Denucci
assoprarem velinhas.
E no domingo, Isabel
Fernandes, Silmara
Meneghel, Edson
Pequeno e Alessandra
Biagioni Vicenti são
aniversariantes do dia!

ESPORTE
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to bem mais organizado, bem
mais sólido.”
O comandante do campeonato disse que a tendência para este ano é manter
o mesmo formato em pista,
com limite entre 28 e 30 pilotos divididos em duas cate-

KART

AZIZ VÊ
RACEMAN
EM MOMENTO
DE EVOLUÇÃO
@zaramelojr

Presidente da Copa Aro Contabilidade Raceman de Kart,
Ricardo Aziz fez avaliação
positiva da temporada 2020
e vê o campeonato em evolução. “2020 foi um ano de
muita superação, com dois
grandes obstáculos. O mais
complexo deles foi a pandemia e também teve a ques-

ZARAMELO JR. | O JOGO | 9 DE DEZEMBRO DE 2018

gorias - Graduados A e Graduados B. A relação oficial
dos pilotos e o calendário devem ser divulgados durante
as próximas semanas.
A maioria das etapas será no kartódromo de Nova Odessa, onde a Copa Raceman tem sede. No entanto, Aziz frisou que “temos
ideia de explorar novos circuitos, como, por exemplo, Granja Viana, Aldeia da
Serra. Estamos analisando
as possibilidades.”

Aziz projeta disputa mais sólida na temporada 2021

COPA SUDESTE
DEFINE 8 ETAPAS
ZARAMELO JR.

Luiz Carlos e Anderson são responsáveis pela organização

Luiz Carlos Daniel e Anderson Mantovani, diretores da
Auto Giro Competições e
responsáveis pela organização da Copa Sudeste de
Kart, definiram que a temporada 2021 terá total de oito etapas entre março e novembro. Todas serão realizadas no kartódromo de
Nova Odessa, que fica no
km 116 da Rodovia Anhanguera - sentido Interior.
O campeonato começa
em 6 de março e termina em
20 de novembro. As demais
rodadas serão em 10 de abril,
1 de maio, 12 de junho, 21 de
agosto, 11 de setembro e 2

de outubro. As categorias
em disputa são Cadete, Força Livre, F4 Senior, F4 Graduados e F4 Junior.
Segundo informações
de Luiz Carlos, a expectativa é reunir pilotos de diversas cidades, como Americana, São Paulo, São Carlos,
Ribeirão Preto, Itu, Sorocaba, Praia Grande, Guaratinguetá, Jundiaí, Nova Odessa, Sumaré, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste e a mineira Poços de Caldas.
A Sudeste Pré Fabricados é a patrocinadora master do campeonato. Entre
os demais parceiros estão
a Trevilub Distribuidora e o
jornal O JOGO.

ARQUIVO PESSOAL

ZARAMELO JR.

tão do cronograma para ajustar as datas após a paralisação, o que requer estrutura,
logística e organização. Tudo isso serviu para a gente
evoluir, ganhar respeito, visibilidade. Foi um ano de muito aprendizado e de missão
cumprida”, comentou.
Aziz salientou que “alcançamos um sonho, chegando ao kart profissional e um
grid com bons pilotos e bons
equipamentos, numa disputa
muito técnica e equilibrada.
2020 foi um divisor de água
para a Raceman. Em 2021, a
projeção é de um campeona-

Presidente
salientou que
2020 foi ano
de superação
da competição

LUTO NO KARTISMO
Chefe da Sisdeli Competições, o preparador de kart Claudir Sisdeli,
de Americana, faleceu na madrugada do dia 31 de dezembro,
aos 62 anos, vítima de câncer. Era pai do piloto Alain Sisdeli,
que tem diversos títulos paulistas e brasileiros. Claudir atuou de
forma intensa no kartismo durante três décadas. Começou em
1990 como mecânico e pouco tempo depois formou a própria
equipe - dividia o comando da Sisdeli Competições com Alain.
O preparador vinha lutando contra o câncer há alguns anos e nos
últimos meses o quadro ficou ainda mais grave. Ele não resistiu
às complicações causadas pela doença e morreu no dia 31. Na
foto, Claudir está com o filho Alain e o neto Théo. (ZARAMELO JR.)

Rua das Palmeiras, 362 - Jd. Planalto - CEP 13.468-030 - Americana/SP
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ÁREA AZUL DEIXA DE SER
COBRADA PERTO DE HOSPITAIS
O prefeito Chico Sardelli reuniu-se segunda-feira (4), no primeiro dia de trabalho de seu
mandato, com representantes da Estapar, responsável pela concessão da Área Azul no
município. Na conversa inicial, ficou definido que já a partir da próxima segunda-feira (11),
o entorno dos hospitais não terá mais cobrança do sistema. As vias em que as mudanças
ocorrerão estão sendo definidas por meio de estudo técnico. O diretor da Estapar, Adelcio
Antonini, esteve no gabinete reunido com Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e com
os secretários Franco Sardelli (Chefe de Gabinete), Jesuel de Freitas (Governo) e Diego
Guidolim (Negócios Jurídicos). “O nosso projeto era que, tão logo chegássemos à prefeitura,
nós conversaríamos com a diretoria da Estapar para revermos pontos específicos na
cidade. Chegamos a um bom termo de possível acordo a ser realizado daqui a alguns dias
junto à empresa. Mas principalmente é que já na semana que vem vão deixar de cobrar no
quarteirão dos hospitais São Lucas e São Francisco”, disse o prefeito. No encontro, Sardelli
apresentou algumas demandas por melhoria do sistema atual e foi firmado que, além da
questão dos hospitais, outros pontos da Área Azul podem ser revistos. “Vamos rever algumas
questões de abrangência também e tentar desenvolver parceria com o comércio para que o
pagamento seja feito nos próprios estabelecimentos”, complementou Chico. (DA REDAÇÃO)

OMAR NA GALERIA

SUZ Y COUTINHO | DIVULGAÇÃO

A Prefeitura realizou, na
última semana de dezembro,
a solenidade de entronização
do quadro do prefeito Omar
Najar na Galeria de Prefeitos
de Americana. A atividade
contou com a presença de
Omar, do prefeito eleito Chico
Sardelli, do vice eleito Odir
Demarchi, da presidente do
Fundo Social de Solidariedade,
Maine Najar, que é filha de
Omar, do chefe de Gabinete,
Belmiro José dos Santos,
do presidente da Câmara,
Luiz da Rodaben, além de
vereadores, secretários municipais e outros servidores. Nascido em Americana no dia 13 de agosto
de 1947 e filho do ex-prefeito Abdo Najar (mandato de 1969 a 1973), Omar foi eleito prefeito nas
eleições suplementares realizadas no ano de 2014, recebendo 91.266 votos, o que correspondeu
a 75,5% dos votos válidos. Omar Najar assumiu seu primeiro mandato no dia 9 de janeiro de 2015.
Reeleito nas eleições de 2016, teve 84.879 votos, o que representou 72,71% dos votos válidos.
Ele assumiu o mandato no dia 1º de janeiro de 2017 e terminou no último dia 31. (DA REDAÇÃO)

MARTINS NA PRESIDÊNCIA

DIVULGAÇÃO

O vereador Thiago Martins (PV – ao
centro) foi eleito presidente da Câmara
de Americana para o biênio 2021-2022
durante sessão realizada sexta-feira (1)
no Plenário Dr.Antonio Álvares Lobo.
Martins recebeu 17 votos e derrotou
Gualter Amado, que teve apenas 2. Em seu
segundo mandato no Legislativo, Martins
foi o segundo vereador mais votado nas
eleições de 2020 com 1.796 votos – ficou
atrás de Juninho Dias (MDB), que teve 3998
votos. O novo presidente agradeceu aos
demais vereadores e prometeu realizar
uma gestão aberta ao diálogo com todos parlamentares. “Precisamos trabalhar com seriedade e
transparência. Vamos dar as mãos e buscar fazer o melhor pela cidade. Terei total responsabilidade
para conduzir esta Casa, ao lado dos vereadores que foram eleitos para compor a Mesa Diretora
comigo neste biênio. Buscaremos trabalhar em parceria com o Poder Executivo, respeitando a
autonomia e independência dos poderes”, disse Martins. Também foram eleitos à Mesa Diretoria
o vice-presidente Lucas Leoncine (PSDB), a primeira secretária Nathália Camargo (Avante – à
esquerda), o segundo secretário Juninho Dias (MDB – à direita), o terceiro secretário Leco (Podemos)
e o quarto secretário Dr.Daniel (PDT). Durante a sessão, foram definidas ainda as composições
das comissões permanentes e extraordinárias e do conselho de ética da Câmara. (DA REDAÇÃO)

O SEU DEPARTAMENTO DE
COMÉRCIO EXTERIOR
• DESEMBARAÇO ADUANEIRO
• TRANSPORTE INTERNACIONAL
• SEGURO INTERNACIONAL DE CARGA
• ASSESSORIA JURÍDICA ADUANEIRA
• OPERAÇÕES ESPECIAIS: MÁQUINAS USADAS,
EX-TARIFÁRIO, DRAWBACK, ETC

ATENDEMOS OS
FILIAL - AMERICANA
PRINCIPAIS PORTOS
(19) 3467-2201
E AEROPORTOS
MATRIZ - SÃO PAULO
DO BRASIL
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AMERICANA
GANHA NOVO
ESPAÇO PARA
ESPORTES
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AVÔ E NETO EM QUADRA...
A raquetinha é uma das modalidades mais praticadas em Americana, seja em
quadras de clubes, academias e condomínios residenciais. O grande número de
“raqueteitos” transformou a cidade, já há alguns anos, no principal polo do esporte
em todo o Estado. É comum nos mais diversos torneios ver duplas formadas por
familiares, como pais e filhos, tios e sobrinhos, irmãos, primos... A emoção fica ainda
mais aflorada quando estão em quadra avôs e netos. Ai, só quem é do esporte
para ter a noção exata do que isso significa. O empresário André Redigolo Filho,
76 anos, e seu neto Gustavo, 15 anos, são presença constante nos campeonatos.
Em 2020, no fechamento da temporada, eles jogaram o Winer Open, na Winner
Academia, e foram campeões da categoria Iniciante no torneio bônus. (ZARAMELO JR.)

Americana ganha agora em
2021 um novo espaço para a
prática de esportes. O Centro
Esportivo & Bar Zero a Zero
tem inauguração prevista
para fevereiro e será voltado a
atividades na areia, com beach
tennis, beach vôlei, altinho e
treinos funcionais. O Zero a
Zero está localizado no final da
Avenida Cillos, em região que
já conta com outros espaços
esportivos, como o Bike Hotel
e Raquetes Clube. Serão
quatro quadras de areia com
dimensão de 8x16 metros cada.
O empreendimento é do casal
Fernanda e Fabrício Rodrigues
da Costa - ela é personal trainer
e ele, engenheiro. “Sempre quis
ter um centro de treinamento,
mas era um sonho longínquo,
principalmente por estar bem
satisfeita com minha profissão”,
contou Fernanda. De acordo
com a personal, o casal decidiu
investir no projeto a partir do
momento em que Fabrício
deixou a multinacional em que
trabalha durante a pandemia,
ano passado. “O Zero a Zero é
uma forma do Fabrício retornar
ao mercado e da gente colocar
em prática nossa paixão pela
vida ativa. É um espaço para as
famílias”, salientou Fernanda.
No local, além das quatro
quadras, haverá containers que
serão utilizados como a área
de alimentação. Futuramente,
segundo informações de
Fernanda e Fabrício, a ideia é a
inclusão de outras atividades no
centro esportivo, como escalada,
artes marciais e danças.
O mascote do Zero a Zero é
Enzo, filho do casal. (ZARAMELO JR.)
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