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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

Afastado das pistas desde 2014, o piloto americanense 
Fábio Casagrande vai disputar a temporada 2021 
do TCR South America, competição internacional de 
turismo que tem abertura prevista para maio. P. 7

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE FEVEREIRO DE 2020
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BR 135 ULTRAMARATHON, O DESAFIO DE 217 KM A PÉ
RESISTÊNCIA

DECO GHIRARDELLO*

Foram 3 dias de prova. Total de 
217 km a serem percorridos, a 
pé! A “BR” é uma famosa ultra-
maratona que utiliza o tradicio-
nal Caminho da Fé como per-
curso. Muita altimetria, muita 
estrada de terra, muita aventu-
ra, refletindo exatamente o que 
é o sul de Minas Gerais.

Acompanhei, como “carro 
de apoio”, a equipe Força Ve-
gana/Nova Equipe, na qual a 
atleta Denise Rosa estava ins-
crita no percurso de 217 km 
(135 milhas), da cidade paulista 
de São João da Boa Vista até a 
cidade mineira de Paraisópolis. 
Toda equipe é vegana!!!

A largada foi na quinta-feira, 
dia 14 de janeiro, em São João 
da Boa Vista. Os atletas larga-
ram um a um, seguindo nor-
mas em relação ao Covid-19, 
e o cronômetro disparava no 
momento em que era deixado 
o número no PC. A Denise lar-
gou exatamente às 10h23.

A primeira etapa era vencer 
o Morro do Deus Me Livre, que 
faz divisa entre São João da 
Boa Vista e Águas da Prata. Já 
são os primeiros 33 km percor-
ridos. Parada rápida em Águas 
para tomar um açaí. O próxi-

mo trecho foi teve mais 32 km 
até Andradas, já em Minas Ge-
rais. Muitas subidas e, no final, 
muita descida. Na metade do 
caminho já escureceu e a ne-
blina tomou conta da paisa-
gem. Já eram mais de 19h30, 9 
horas de prova!

O terceiro trecho foi muito 
complicado para as equipes e 
carros de apoio. Ainda em An-
dradas, pegamos chuva forte, 
o que já deixava claro que teria 
muita lama no caminho.

Já eram mais de 22 horas, 
ainda na terra, e antes mesmo 
de subir a Serra dos Limas, al-
guns carros atolaram. O nosso 
Duster 4x4 fez o trecho tran-
quilo. Por volta das 3 horas da 
manhã, chegamos na Pousada 
da Dona Natalina e jantamos 
uma grande marmita de ma-
carrão alho e óleo.

Voltando para a estrada, fi-
zemos grande desvio pelo “Ti-
ra-Fogo” na estrada em dire-
ção ao bairro Campestrinho 
e retornando ao caminho no 
distrito de Barra. O Bar do 
Constantino dá suporte nesse 
trecho da prova.

Já eram 4h30 da manhã 
quando a Denise e os apoio Na-
tan e Jeferson começaram a su-
bir o Morro do Sabão. Eu com 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Após 58 horas e 31 minutos, integrantes da equipe concluem percurso e recebem o certificado

o carro de apoio estava aguar-
dando no asfalto, pois tive que 
fazer mais um grande desvio.

RÁPIDO DESCANSO
O próximo trecho leva até Ou-
ro Fino, conhecida pela músi-
ca “O Menino da Porteira”, de 
Sérgio Reis. Isso já era 10h30 
da manhã da sexta-feira, dia 
15. Até aqui já foram mais de 
100km em 24 horas de prova, 
sem parar para dormir!

Aproveitei a parada para to-
mar um cafezinho no Cantinho 
de Minas, que fica bem no trevo 
da cidade, em frente ao monu-
mento do “Menino da Porteira”. 
O próximo destino agora seria 
com mais 10 km por estrada de 
terra até Inconfidentes.

Chegando em Inconfiden-
tes, parada rápida no Bar do 
Maurão, que é muito conheci-
do entre os peregrinos que fa-
zem o Caminho da Fé. Apro-
veitei para comprar e levar pra 
casa três cervejas “Peregrina”, 
bebida artesanal que você só 
acha lá no bar do Maurão. Isso 
já era meio dia e meia, mas já 
planejamos que a parada para 
tomar banho e dormir seria so-
mente em Borda da Mata, nos-
so próximo destino.

Os atletas da BR têm a op-
ção de escolher entre fazer o 
completo, 217 km, ou mesmo 
o curto, com 135 km. Por isso, 
Borda da Mata acaba sendo 
um ponto de encontro de todos. 
Em conversa no dia anterior, 

consegui reservar banho e ca-
mas na Pousada Bordão da Ma-
ta, dos amigos Marli e Poli. Lá 
chegamos por volta das 17h30. 
Rapidamente banho e cama!!!

Aproveitamos para fazer 
uma refeição, com arroz, fei-
jão, batata e salada. Após so-
mente 1h30 de sono, partimos 
para o próximo destino. Ainda 
temos mais “2 maratonas” pa-
ra percorrer. Saímos da cidade 
antes das 22 horas.

DIFICULDADES
O próximo trecho é bem com-
plicado pela altimetria. São mui-
tas subidas e descidas, algumas 
bem longas. Já de cara o pri-
meiro desafio, subir na “Portei-
ra do Céu”. É uma serra desafia-

dora e lá em cima tem uma por-
teira que ganhou o apelido de 

“Porteira do Céu”. Chegamos lá 
já era mais de meia-noite.

Agora é só descer até Tocos 
do Moji. Eram 3h30 da manhã 
quando passamos pela cidade 
e seguimos adiante. Após 6km, 
já amanhecendo, chegamos no 
distrito de Fazenda Velha, on-
de tomamos um café na pada-
ria do Sr.Afonso, que não é do 
sul, mas torce para o Grêmio e 
você sempre irá vê-lo com uma 
camiseta do time gaúcho.

Com o próximo destino, Es-
tiva. Muito conhecida por ser a 
maior produtora de morango 
do Brasil, chegamos na cidade 
por volta das 10 horas do sába-
do. Até aqui já foram pratica-
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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!

BR 135 ULTRAMARATHON, O DESAFIO DE 217 KM A PÉ

Deco e a equipe (ao fundo) em Ouro Fino no monumento do “Menino da Porteira”

Carro de apoio em trecho do Caminho da Fé

mente 48 horas de prova, com 
distância percorrida de 176 km.

Passar por Estiva é muito 
bom, mas logo saindo da ci-
dade tem um grande desafio 
a ser vencido: subir a Serra do 
Caçador. Ela é extensa, que co-
meça devagar, mas a inclina-
ção fica mais acentuada che-
gando no todo. Mas a frase é: 

“Você vê a vista da montanha 
que sobe”, e a vista de lá de ci-
ma é maravilhosa. Vencemos a 
Serra do Caçador já era mais 
de meio-dia de sábado. Agora 
é descer para Consolação.

FINAL
No sábado, o sol surgiu depois 
de muita chuva nos dias ante-
riores. Isso ajudou a secar as 
estradas de lama. Para os atle-
tas também fica melhor. Depois 
de alguns trechos no asfalto e 
descidas, chegamos em Con-
solação por volta das 15 horas.

Parada super rápida no res-
taurante Santo Sabor, bem na 
entrada da cidade, para comer 
uma refeição vegana feita pe-
la Adriana. Agora estamos real-
mente na reta final, só falta o tre-
cho de 24 km até Paraisópolis.

Partimos às 16 horas para 
esse trecho final. Passamos da 
marca dos 200 km percorridos 
e o objetivo é chegar com um 
tempo total inferior as 60 ho-
ras de prova.

Esse último trecho não é 
simples, pois tem duas grandes 
subidas, além de muitos des-
níveis já na chegada da cida-
de. Na última subida é um tre-
cho difícil para o carro de apoio, 
onde nosso 4x4 passou suando, 
mas passou!!! Faltando 3km pa-
ra o final, ainda tem um desci-
da e uma subida bem íngremes, 
que foram vencdidas já na base 
do “tá acabando!!!”.

De carro, parti direto para a 
chegada na praça da Matriz de 
Paraisópolis, enquanto a Deni-

se vencia a última descida com 
o apoio do Natan e Jefferson. E 
antes das 21 horas, eles entra-
ram na cidade e, literalmente, 
corriam para a faixa de chegada.

Esse momento é indescrití-
vel. Toda a equipe cruza a fai-
xa de chegada, completando a 
BR 135 Ultramarathon, soman-
do 217 km em um tempo de 58 
horas e 31 minutos!!!

Agora é ir pra pousada e 
descansar… Ufaaa…

Ficamos na belíssima Pou-
sada Peregrinos da Mantiquei-

ra. Descansamos bastante e no 
dia seguinte, domingo, dia 16, 
deixamos a cidade. Agora é se 
preparar para o próximo ano.

Acredito que tudo que fa-
zemos são escolhas. Nós esco-
lhemos e corremos de encon-
tro ao nosso objetivo e no ca-
minho, talvez, devemos fazer 
novas escolhas, mas sempre 
estaremos correndo atrás de 
nossos objetivos.

DECO GHIRARDELLO é guia de 
turismo, mochileiro e fotógrafoSerra do Deus Me Livre, um dos desafios a ser superado
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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

FOTO: FREEPIK

Você sabia que o BIKE HOTEL 
é especialista em guardar bikes?

Unidades em Americana, 
Piracicaba, Joaquim Egídio

e Hortolândia

EQUILÍBRIO MARCA ABERTURA
AMIGOS ATC

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A abertura 21ª edição do Tor-
neio Amigos ATC de Raque-
tinha foi marcada pelo equilí-
bro em três dos quatro jogos 
realizados esta semana no 
complexo de saibro da aca-
demia Americana Tennis Cen-
ter, sendo que em dois deles 
a definição foi no tie-break. A 
competição movimenta 16 jo-
gadores, divididos em duas 
chaves, e a cada rodada são 
formadas duplas diferentes. 
O encerramento está prevista 
para 16 de junho.

Depois de perderem o pri-
meiro set para Robson Ferro 
(Robão) e Fernando Bilibio por 
3/6, Fernando Pires (Pirão) e 
César Dei Santi fizeram 7/6 no 
segundo e conquistaram a vi-
tória no tie-break por 10/4.

O roteio foi o mesmo para 
Alberto Soultelo (Betão) e Fá-
bio Pires, que foram derrota-
dos no primeiro set por Henri-
que Demarchi e Hugo Santia-

go por por 2/6, mas ganharam 
o segundo por 6/0 e fecharam 
o jogo no tie-break por 10/8.

Franco Sardelli e Marcelo 
Marusso encontraram dificul-
dades no primeiro set diante 
de Rogério Armond e Maurício 
Ferreira (Zebu), mas consegui-
ram vencer por 7/5. No segun-
do, tiveram menos resistência 
dos adversários e confirmaram 
o vitória com a parcial de 6/2.

No jogo mais rápido e mais 
tranquilo, Fred Faé e Ricardo 
Sayão superaram Rafael Lima 

(Rafa) e Sérgio Lião (Pivete) 
por 6/3 e 6/2.

A segunda rodada do “Ami-
gos” acontece no próximo dia 
24, a partir das 7 horas, com a 

Betão/Fábio
e Pirão/César
conquistam
a vitória
no tie-break

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Joel Olla Junior, gestor de plata-
forma esportiva e responsável 
pelo Circuito Aberto de Raque-
tinha, disse que está trabalhan-
do na elaboração do calendá-
rio para a temporada 2021. Ain-
da não há nenhuma definição 
oficial quanto a datas e locais, 
mesmo porque a realização da 
competição está diretamente li-
gada às deliberações das auto-
ridades quanto à pandemia.

Joel, porém, vê boas pers-
pectivas do Circuito ser inicia-
do entre março e abril. Uma das 
etapas do ano deve ser no Es-
porte Clube Barbarense, em 
Santa Bárbara d’Oeste, que es-
tava agendada para 2020, mas 
foi cancelada logo no início da 
pandemia. O gestor também 
está em entendimentos com os 
responsáves por um novo com-
plexo em São Paulo, que pode 
receber uma outra etapa ainda 
no primeiro semestre.

CIRCUITO

GESTOR 
ELABORA 
CALENDÁRIO

seguinte programação: Betão/
Demarchi x Rogério/Franco, 
Fred/Rafa x Pirão/Robão, Fá-
bio/Hugo x Sayão/Pivete e Ze-
bu/Marusso x César/Bilibio.

Ao final das 15 rodadas, 
acontece a festa de confrater-
nização, inclusive com a en-
trega de troféus aos melho-
res do torneio. Os dois primei-

ros colocados de cada chave 
ficam isentos da taxa do even-
to, enquanto os demais pa-
gam conforme a posição na 
classificação geral.

Pirão foi um dos vencedores na rodada de abertura na ATC

ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE FEVEREIRO DE 2021
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APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

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

APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

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

Edson Couto (Grupo A), Leonardo Leal (Grupo B) e 
Vitor Komatsu (Grupo C) fecharam janeiro como líderes 
do Ranking de Tênis da Winner Academia, torneio que 
reúne 94 jogadores e será realizado até dezembro, 
premiando o camoeão com viagem a Paris para a edição 
2022 de Roland Garros. No Ranking, cada tenista faz 
dois jogos mensais. Ao término do mês, é diulgada a 
classificação. Os seis primeiros colocados de cada grupo 
avançarão ao Finals. O Top 5 de janeiro ficou assim:
GRUPO A 1º) Edson Couto; 2º) Ronaldo Lincoln;  
3º) Júnior Bignotto; 4º) Luiz Felipe; e 5º) Walker Fronio.
GRUPO B 1º) Leonardo Leal; 2º) Junior Sacilotto;  
3º) Pedro Sandoval; 4º) Fernando Jorge; e 5º) Felipe Santos.
GRUPO C 1º) Vitor Komatsu; 2º) Gustavo Garcia;  
3º) Danilo Silva; 4º) Tiago Sousa e 5º) Alexander Zivkovic.

RANKING DE TÊNIS

ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE FEVEREIRO DE 2021

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Um dos principais espaços es-
portivos da região, a Winner 
Academia está ampliando sua 
estrutura de quadras de beach 
tennis. Atualmente, são duas 
quadras, mas o número vai sal-
tar para cinco nas próximas se-
manas. De acordo com Ricar-
do Candido, que é um dos di-
retores da academia, as obras 
estão sendo executadas, com 
previsão de serem concluídas 
ainda em fevereiro.

“Toda a parte estrutural está 
em andamento. As novas qua-
dras seguirão o padrão já exis-
tente nas outras duas que já te-
mos, com areia de alta quali-
dade e 98% de pureza, evitan-
do qualquer tipo de contamina-
ção”, explicou Ricardo. “Haverá 
um espaço entre as cinco qua-
dras, com churrasqueira, mesa 

WINNER AMPLIA SEU
COMPLEXO DE QUADRAS

ACADEMIA

e área de descanso, o que dei-
xará a integração entre os joga-
dores ainda maior”, acrescentou.

Assim que o complexo de 
quadras de beach tennis esti-
ver pronto, inclusive com sis-
tema de iluminação todo em 
LED, a Winner intensificará o 
número de aulas e promoverá 
um torneio de ranking. Segun-
do o diretor, a academia tam-
bém manterá entendimentos 
com a federação paulista da 
modalidade para a realização 
de campeonatos oficiais.

MAIS
A Winner Academia, que fica 
no distrito industrial de Santa 
Bárbara d’Oeste e conta com 
quatro quadras de saibro pa-
ra tênis e raquetinha, além de 
uma loja específica para essas 
duas modalidades, está com 
outras melhorias.

Ricardo Candido disse que 
já foi construído um novo sani-
tário masculino e a cozinha es-
tá sendo ampliada para operar 
no sistema industrial. A aca-
demia também fechou parce-

ria com a fisioterapeuta Miche-
le Negro para atendimento aos 
esportistas que praticam as 
três modalidades.

O beach tennis é bastante praticado nas quadras da Winner

ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE FEVEREIRO DE 2021

Estrutura de 
beach tennis 
passa a ter 
cinco quadras 
em fevereiro
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OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana

3461-6182 • 3461-8652

advocacia@castilhoeandreetta.com.br

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A sétima edição da Copa San-
remo teve abertura no Kartó-
dromo San Marino, sábado (6), 
com a participação de 21 pilo-
tos de diversas cidades do es-
tado, divididos em duas cate-
gorias. O vencedor da etapa 
na Pró, que é a elite do cam-
peonato, foi o americanense 
Luiz Eduardo Vota Salau, o Da-
do. Na Light, o ganhador foi o 
campineiro Marcelo Rodriguez 

(Incotela). “Tivemos duas cor-
ridas muitas boas, com pegas 
bem legais”, disse o organiza-
dor Ivan Milani.

Dado Salau ficou em segun-
do lugar na primeira corrida, 
atrás de Marcelo Arruda, é ga-
nhou a segunda. Com isso, to-
talizou 56 pontos na rodada e 
assegurou o topo do pódio da 
Pró. Na sequência ficaram Car-
los Murari (Campinas), Ales-
sandro Meidas (Hortolândia), 
Eduardo Wernek (São Carlos) 
e Felipe Prinotti (Campinas).

KART

SANREMO
VÊ VITÓRIA
DE DADO NO
SAN MARINO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A temporada 2021 da LBF (Li-
ga de Basquete Feminino) será 
aberta com o jogo entre Campi-
nas e Catanduva, em 8 de mar-
ço, Dia Internacional da Mulher, 
no Ginásio Paineiras, em Cam-
pinas. A partida acontece às 

19h15 e terá transmissão ao vivo 
pela TV Cultura. No início da se-
mana, a LBF divulgou a tabela 
completa do primeiro turno do 
campeonato, que contará com 
a participação de oito equipes. 
Além de Campinas x Catandu-
va, a rodada inicial também te-
rá Mesquita x Blumenau, dia 11, 
às 19h30, em Mesquita, na Bai-

xa Fluminense, no Rio de Janei-
ro; Itu x Santo André, dia 13, às 
18 horas, em Itu; e Araraquara x 
Sampaio, dia 14, ás 14 horas, no 
ginásio do Sesi, em Araraqua-
ra. Por causa da pandemia, a 
LBF, que é presidida pelo ame-
ricanense Ricardo Molina, in-
formou que os jogos continua-
rão sem a presença de público.

BASQUETE

CAMPINAS E CATANDUVA ABREM
TEMPORADA DA LIGA, EM MARÇO

A americanense Babi Honório joga por Campinas

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

 F-1 NA BAND

A Band anunciou terça-
feira (9) o acordo com 
FOM e Liberty Media para 
transmissão da temporada 
2021 da Fórmula 1. 
A confirmação foi feita durante 
o programa vespertino “Brasil 
Urgente”, apresentado por 
José Luiz Datena. A categoria 
retorna à Band após 41 anos. 
O comentarista Reginaldo 
Leme e a repórter Mariana 
Becker, ambos ex-Globo, 
estão confirmados na equipe 
da Band. (DA REDAÇÃO)

Sexto colocado no geral da 
primeira corrida e oitavo na 
segunda, Marcelo Incotela foi 
o melhor da Light e fechou a 
etapa com 59 pontos. O pódio 

da categoria ainda teve Luiz 
Cervone (Americana), Fábio 
Bussamara (Caio Prado), An-
dré Lebl (Capivari) e João Ga-
briel (Caio Prado).

Durante a temporada, a 
Copa Sanremo terá total de 11 
etapas, todas no San Marino. O 
calendário marca as próximas 
rodadas para os dias 6 de mar-

ço, 17 de abril, 8 de maio, 5 de 
junho, 3 de julho, 14 de agos-
to, 18 de setembro, 16 de outu-
bro, 6 de novembro e 4 de de-
zembro.

TOP 5
CATEGORIA PRÓ

PILOTOS PONTOS
 1º Dado Salau 56
 2º Carlos Murari 48
 3º Alessandre Meidas 46
 4º Eduardo Wernek 44
 5º Felipe Prinotti 38

CATEGORIA LIGHT        
PILOTOS PONTOS
 1º Marcelo Incotela 59
 2º Luiz Cervone 54
 3º Fábio Bussamara 48
 4º André Lebl 46
 5º João Gabriel 38

Dado Salau estreou com 
vitória na temporada

ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE JANEIRO DE 2021
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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 

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Afastado dos campeonatos 
desde de 2014, quando dis-
putou uma etapa do Brasileiro 
de Marcas, o piloto Fábio Ca-
sagrande, 45 anos, de Ame-
ricana, retorna às pistas nes-
ta temporada. Ele foi contra-
tado pela equipe do ex-pilo-
to Dárcio Gonçalves dos San-
tos, tio de Rubens Barriche-
lo, para o TCR South America, 
competição internacional de 
turismo e que tem abertura 
prevista para maio. “Lá atrás, 
há muitos anos, o Dárcio me 

tirou do kart e me levou pa-
ra o automobilismo. E agora 
ele me tira da aposentadoria”, 
disse Casagrande, que vai an-
dar num Alfa Romeo e terá o 
argentino naturalizado nor-
te-americano Roy Beock co-
mo companheiro de equipe. 

“O carro deve chegar em duas 
semanas e aí iniciaremos os 
treinos. Estou bem animado”, 
completou o americanense.

“O TCR é um campeonato 
em nível mundial, que reúne 
diversas montadoras. O legal é 
que os carros que vão para as 
pistas são os mesmo que ve-
mos nas ruas, apenas com pre-

CASAGRANDE RETORNA
ÀS PISTAS NO TCR AMERICA

AUTOMOBILISMO

Piloto de
Americana
estava fora
das corridas
desde 2014

CALENDÁRIO
 1 Brasil 7 a 9 de maio
 2 Brasil 11 a 13 de junho
 3 Brasil 16 a 18 de julho
 4 Uruguai 30 de julho a 1 de agosto
 5 Argentina 27 a 29 de agosto
 6 Argentina 10 a 12 de setembro
7 Argentina 16 a 17 de outubro

 8 Chile 12 a 14 de novembro

paração específica para corri-
das”, explicou Casagrande.

“Já houve uma etapa da sé-
rie australiana e lá o Alfa Ro-
meo mostrou-se bem forte. É 
um bom sinal. Tomara que se-
ja assim também aqui na série 
sul-americana”, acrescentou o 
piloto de Americana, que é di-
retor da empresa Sudeste Pré 
Fabricados.

PROGRAMAÇÃO
Entre maio e novembro, o 
TCR South America passará 
por quatro países: Brasil, Uru-
guai, Argentina e Chile. Os au-
tódromos onde serão realiza-

das as provas ainda não foram 
oficialmente divulgados pelos 
organizadores. Especula-se 
que as pistas brasileiras serão 
as de São Paulo (Interlagos), 
Curitiba e uma do Rio Grande 
do Sul. Todas as etapas serão 

em sistema de rodada dupla, 
sendo que em duas delas ha-
verá corridas de longa dura-
ção. Neste caso, os pilotos re-
gulares do campeonato terão 
um convidado para que pilo-
tem em revezamento.

Fábio Casagrande estará na competição que envolve pilotos sul-americanos

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE FEVEREIRO DE 2021
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Teve início esta semana e vai até o dia 16 de junho, com rodadas 
semanais, a 21ª edição do Torneio Amigos ATC de Raquetinha. 

Divididos em dois grupos, são 16 jogadores envolvidos na 
disputa, que acontece nas quatro quadras de saibro da academia 

Americana Tennis Center. O torneio começou em 2014, numa 
iniciativa de César Dei Santi, Marcelo Marusso, Sérgio Lião 

(Pivete) e Rafael D’Agostini. Tempo depois, Rafael, que é dono 
da academia, foi substituído por Michel de Carvalho. O interesse 
de outros amigos pelo torneio cresceu tanto que a cada ano o 
número de participantes aumentava, até chegar aos 16 atuais. 
“Claro que existe a disputa esportiva em quadra, mas o mais 

importante é o ciclo de amizades”, afirmou César. O JOGO, que 
há vários anos divulga com exclusividade o “Amigos ATC”, 

acompanhou os jogos de abertura da temporada 2021. Confira!

“AMIGOS ATC”
CHEGA À 21ª EDIÇÃO

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE FEVEREIRO DE 2021

Fernando Pires (Pirão) Fred Faé Rafael Lima

Rogério Armond Robson Ferro (Robão) Fernando BilibioMarcelo Marusso

César Dei SantiRicardo Sayão
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Contrate

está aqui!!está aqui!!

plano de saúde

Teve início esta semana e vai até o dia 16 de junho, com rodadas 
semanais, a 21ª edição do Torneio Amigos ATC de Raquetinha. 

Divididos em dois grupos, são 16 jogadores envolvidos na 
disputa, que acontece nas quatro quadras de saibro da academia 

Americana Tennis Center. O torneio começou em 2014, numa 
iniciativa de César Dei Santi, Marcelo Marusso, Sérgio Lião 

(Pivete) e Rafael D’Agostini. Tempo depois, Rafael, que é dono 
da academia, foi substituído por Michel de Carvalho. O interesse 
de outros amigos pelo torneio cresceu tanto que a cada ano o 
número de participantes aumentava, até chegar aos 16 atuais. 
“Claro que existe a disputa esportiva em quadra, mas o mais 

importante é o ciclo de amizades”, afirmou César. O JOGO, que 
há vários anos divulga com exclusividade o “Amigos ATC”, 

acompanhou os jogos de abertura da temporada 2021. Confira!

“AMIGOS ATC”
CHEGA À 21ª EDIÇÃO

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE FEVEREIRO DE 2021

Franco Sardelli Hugo Santiago Alberto Soutelo (Betão)

Maurício “Zebu” Ferreira Rafael D’Agostin Henrique DemarchiSérgio “Pivete” Lião

Fábio PiresCésar Dei Santi
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

Faleceu na manhã de sábado (6), em Americana, o empresário Luiz Mário Marin, o Tchida. Ele foi 
presidente do Rio Branco entre 1983 e 85 e fez parte da diretoria de futebol em 1990, na gestão de 
Chico Sardelli (atual prefeito da cidade), quando o time conquistou o acesso à elite do Campeonato 
Paulista. Tinha 71 anos, era casada e deixa duas filhas, além de netos. Na terça-feira (2), Tchida 
sofreu acidente doméstico, bateu a cabeça e teve que ser hospitalizado. Na sexta (5), no meio da 
tarde, teve alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e foi para o quarto. Na manhã de sábado, 
no entanto, sofreu parada cardíaca. O corpo de Tchida Marin foi cremado em Piracicaba, na noite 
de sábado (6), em cerimônia reservada à família. O Rio Branco divulgou nota oficial lamentando o 
falecimento do ex-presidente. Na foto de Wado Pellizoni, feita em festa do Centenário do Rio Braco, 
em 2013, estão Gerson da Silva, Edison Fassina, Cláudio Wiezel e Tchida Marin. (ZARAMELO JR.)

TCHIDA MARIN FALECE AOS 71 ANOS

WADO PELLIZONI | 3 DE AGOSTO DE 2013

O lutador Leonardo Pessina, de 
Americana, participa domingo do 
AJP Tour 100 Brazil, evento de jiu 
jitsu, que acontece na Universidade 
Positivo, em Curitiba, no Paraná, 
com organização da federação dos 
Emirados Árabes. Aos 46 anos, 
Pessina luatrá pela equipe Viotti Jiu 
Jitsu na categoria master 2 pesado. 
A divulgação das chaves será nesta 
sexta-feira (12). (ZARAMELO JR.)

O ex-árbitro da CBF e da FPF José Henrique de Carvalho (e), 46 anos, que mora em Americana, foi nomeado 
semana passada como secretário-adjunto de Esportes, Cultura e Turismo de Nova Odessa. O anúncio foi feito 
pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (c). A pasta é comandada pelo ex-jogador de futebol Thiago 
Gentil. “Estou feliz em ajudar a desenvolver ainda mais o esporte e a cultura de Nova Odessa. Entendo que 
o prefeito Leitinho montou excelente equipe técnica, com pessoas que realmente conhecem e vivenciaram o 
esporte em todos os niveis, e tenho certeza que faremos um grande trabalho”, disse José Henrique, através da 
assessoria de imprensa. Além de José Henrique, mais um americanense faz parte da equipe ligada ao esporte 
de Nova Odessa: o profissional de educação física William Barbosa, que ocupa cargo de diretor. (ZARAMELO JR.)

PESSINA LUTA 
EM CURITIBA

JOSÉ HENRIQUE É NOMEADO EM NOVA ODESSA

DIVULGAÇÃO

O técnico Lula Pereira, que 
trabalhou no Rio Branco na 
década de 1990, morreu domingo 
(7), em Fortaleza, em decorrência 
de problemas cardíacos. 
Pernambucano de Olinda, Luiz 
Carlos Bezerra Pereira tinha 64 
anos e estava longe do futebol 
desde 2016, quando foi diretor 
técnico do Ferroviário do Ceará. 
Em 2019, sofreu AVC (acidente 
vascular cerebral). Ex-zagueiro, 
Lula tinha “estilo agitado” no 
banco de reservas como técnico 
e era muito brincalhão. Em sua 
passagem pelo Rio Branco, fez 
campanha positiva em 1998, 
quando o time foi o melhor 
do Interior no Campeonato 
Paulista. No total, em duas 
passagens, comandou o time 
de Americana em 64 jogos, 
com 26 vitórias, 14 empates e 
24 derrotas. (ZARAMELO JR.)

LULA PEREIRA MORRE EM FORTALEZA

PREFEITURA DE NOVA ODESSA | DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO INTERNET
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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 

RB MOVIMENTA SÓCIOS NA NÁUTICA
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Começou ontem (11) e se esten-
de até o final de junho, a sexta edi-
ção da Copa MagSac de Minicam-
po, que movimenta 252 sócios do 
Rio Branco em rodadas semanais 
na Sede Náutica João Tamborlin, 
na região da Praia dos Namorados. 
São oito times na categoria jovem, 
seis na intermediária, seis na senior 
e oito na super senior.

Amanhã (13) acontecem quatro 
jogos entre os jovens: Depósito Oli-

veira x Tapeçaria Americana/ACL e 
L&L Express/Bar Rio Branco x MBM, 
às 15 horas; Andrade Contábil/Bau-
xita x Ponto Jato/Rovina Center e 
Viel Seguros/Mecânica Marangone 
x Della Vita/Oran Sin, às 16 horas.

Na terça-feira (16) será a vez da 
intermediária: Supermercado Salto 
Grande/Spacio Beach x Rio Bran-
co e Pet Shop Padovani x Empó-
rio Trem Bão/LF9 Eventos, às 19h15, 
e Retread United x RRB Refeições/
Renan de Angelo, às 20h30.

A rodada inicial da senior mar-
ca Posto Sete x Z Sport, quarta-fei-

ra (17), às 19h30, e Bluesteco x Peol 
Ar e Trevilub/Esmaltaria Fernanda x 
TH Pinturas/Bar Santa Maria, quin-
ta-feira (18), às 19h15.

Por fim, a super senior, que abriu 
ontem o campeonato, terá a segun-
da rodada na próxima quinta-feira 
com K Decore/Clínica Import x La-
fer Peças/Vidro Mania, às 19h15; Es-
critório Lex x Posto Sete/DG Saúde, 
Amantex Confecções/Ponto Café 
Toninho x Mundo Animal/Finotra-
to e Microgestão Sistemas/Etique-
tas Americana x Ahospimed/Estru-
dena, todos às 20h30.

A foto é de 1984, ano da inauguração nos minicampos do Rio Branco. O 
time Pizzaria Tio Pedro foi um dos participantes do primeiro campeonato 
disputado na sede náutica do clube. A partir da esquerda, estão: em 
pé - Castro (já falecido), Kiko, Lurão, Zé Luiz Puerto e Zezinho Pegorari 
(já falecido); agachados - Sgubin (já falecido), Tchida Marin (que 
faleceu semana passada), Wilson Torina, Argentino e Banespinha.

FLASH BOLA

DIVULGAÇÃO

Jogos da Copa MagSac são disputados nos minicampos do Rio Branco

OSWALDO ROCHA JUNIOR/RIO BRANCO | DIVULGAÇÃO
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Nutricionista, Marcia Rosalen trabalhava nu-
ma grande multinacional e supervisionava 
as unidades de alimentação de Santa Cata-
rina. O chef André Maciel também trabalha-
va na mesma empresa e num acaso do des-
tino, acabaram se conhecendo em agosto de 
2008, em Joinville. A paixão foi fulminante e 
os dois nunca mais se desgrudaram. Após al-
guns anos de namoro, em 2012, os dois deci-
diram dividir um mesmo lar e também a so-
ciedade do Dona Marô Culinária Saudável. E 
lá se foram mais de 13 anos e o sonho de subir 
ao altar era cada vez intenso.

Marcia e André disseram o ‘SIM’ num ca-
samento dos sonhos repleto de romantismo, 
energias positivas e muita alegria. O local es-
colhido parecia saído de um conto de fadas. 
Para a cerimônia ao ar livre, distribuição de 
máscaras e álcool em gel. Aliás duas celebra-
ções: uma cerimônia celta com Gisele Scher-
ma e uma cerimônia religiosa com o cativante 
padre Sérgio Pacheco. A noiva causou frisson 
num modelo de alcinha sob medida todo em 
renda assinado pelo Atelier Oui. O noivo tam-
bém estava impecável num terno azul can-

dy, ideal para o entardecer. A letra de “Ain-
da Bem”, de Thiaguinho - música da vida do 
casal, estava gravada na passarela que leva-
va até o altar. Na ambientação de Odair Ro-
meiro, beleza e requinte em arranjos em tons 
rosáceos e azuis entre porcelanas e pratarias. 
O belíssimo bolo de andares trazia no topo o 
noivinho com o churrasco e a cerveja Heine-
ken e a noivinha com as quatro gatinhas do 
casal: Pão de Mel, Doce de Leite, Cupcake e 
Kit Kat. O jantar estava bárbaro! Delícias do 
Flamis Buffet. Entre os doces, churros da Bel-
la Gourmet e crème brûlée e brigadeiros do 
Pão de Lo Doceria. Espumante borbulhando 
nas taças e drinks refrescantes do BBR Bar. 
Tudo com assessoria de Gisele Scherma, se-
gurança da JR e clicks da SMH Fotografia.

A noite se transformou em festa ao som da 
Banda Celebration. Um verdadeiro espetácu-
lo performático que não deixou ninguém pa-
rado. Ah, e exatamente à meia noite, pique é 
pique dos mais vibrante para o noivo, aniver-
sariante especial. Márcia e André curtem dias 
de ainda mais romance e descontração num 
tour prolongado por Recife, em Pernambuco.

Romantismo e muita alegria. O casamento dos sonhos
da nutricionista Marcia Rosalen e o chef André Maciel Jerso Rosalen, pai da noiva

Padre Sérgio Pacheco
Emília Rosolen Meneghel,
tia da noivaFlávio Claraz de Souza

Gisele Scherma, que
realizou a cerimônia celta

No topo do bolo, os
noivinhos com suas paixões

Erica e Toco Hanz,
aniversariante da semana

Kacyumara Pamfilio e Anderson Almeida

Alessandra Almeida Lopes e
Franz Leitão, padrinhos da união Juliana Rossi e Neto Rosa
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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:      

NIVER SURPRESA
A psicóloga hospitalar Selma Andrade, queri-
díssima, ganhou festa surpresa em comemo-
ração a mais uma primavera. Tudo organiza-
do em sigilo pela enteada Giovanna Campa-
na, filha do ‘namorido’ Luiz Antonio Campa-
na. A aniversariante ficou emocionadíssima. 
Recepção no Iate Americana com espumante 
borbulhando nas taças, vinhos encorpados e 
rodízio de pizzas crocantes. Parabéns, Selma!

A aniversariante Selma Andrade
com os filhos Leonardo e Anselmo

Momentos de descontração. No click,
Rosangela Campana, José Antonio 
Campana, Antonio Donato Campana, 
Franci Campana,  o ‘namorido’ Luiz 
Antonio Campana, a aniversariante 
Selma Andrade, Leonardo Douglas 
Andrade, Giovanna Campana Mosna 
(que organizou o niver surpresa), 
Anselmo Andrade, Cristiana Bosso, Gabriel 
Campana, Isabela Ferro e Yawana Lima.

VELINHAS!
Comemorando idade nova nessa sexta-feira: 
Vinicius Ghizini, Maine Bochicchio, 
Emanuelle Maria, Willian Samuray e Nivaldo 
Crivelaro. No sábado é a vez de Zezé 
Azenha Defavari, Marília Cremonezi, Anéria 
Ribeiro, Tauana de França, Lygia David, 
Felipe Carvalhido, Delcio Júnior, Victória De 
Nadai e Cristiane Caldeira de assoprarem 
velinhas. E no domingo Lilian Dean 
Meneghel (foto), Beth Silva, João Ginetti, 
Isac Sousa, Rogério Redigolo e Lúcia Helena 
Luchiari Luchiari são aniversariantes do dia.

PERSEGUIDONA!
Ai ai ai... E a lulu poderosa - 
presença obrigatória nos mais 
disputados eventos sociais - que 
fez um desabafo no espaço de 
moda praia da city?! A fuefa 
estava revoltada porque é 
praticamente impossível achar 
um biquíni ideal em razão de sua 
PPK grandona. “Ela é ‘carnudona’ 
e o que a gente encontra por aí 
é desconfortante. Queria tanto 
um ppkinha perfeita!”. Passado 
com essa tchebs! Ai, minha 
Nossa Senhora da Periquita!  

Decoração trouxe romantismo e sofisticação

Mara Lopes Ferreira e Carlos Roberto Ferreira Camila Perri e Arthur Almeida

Casamento de conto de fadas!
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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

A criação do Conselho Municipal de 
Transparência e Controle Social está sendo 
proposta pelo vereador Lucas Leoncine (PSDB) 
- Fernando da Farmácia (PTB) e Gualter Amado 
(Republicanos) assinaram o projeto de lei como 
coautores. O projeto cria também a Política 
Municipal de Transparência e Controle Social, 
que tem como objetivo prevenir a prática de 
atos lesivos ao patrimônio e ao erário através da 
implantação de uma política de transparência 
da informação, fortalecimento e qualificação do 
controle social. Segundo Leoncie, além de criar 
um conselho municipal, o projeto visa oferecer 
ao cidadão acesso às informações públicas. 
“A divulgação de todas as informações em 
caráter público, inclusive de processos físicos 
por meio digital, prima pela linguagem simples 
e acessível aos cidadãos, que possibilite o claro 
entendimento e promova ações que visem a 
prevenção e o combate à corrupção”, defendeu. 
No texto do projeto, o parlamentar prevê que 
o conselho será composto por membros da 
sociedade civil, do Poder Executivo e da Câmara 
Municipal, que serão regidos por estatuto 
próprio e renovados a cada dois anos. Dentre 
as diretrizes da política municipal, estão a 
divulgação de todas as informações de caráter 
público, independentemente de solicitação, e a 
disponibilização de acesso por meio de consulta 
a processos físicos, tecnologias da informação e 
comunicações virtuais, entre outras. (DA REDAÇÃO)

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou requerimento em que pede 
informações ao Poder Executivo sobre as obras realizadas no parque Municipal da Gruta 
Dainese. O parlamentar destaca que, dentro do cronograma das obras de ampliação do 
sistema de esgotamento sanitário Balsa-Gruta, estão contempladas as obras de execução 
dos coletores-troncos para a realização do desvio do esgoto despejado na Gruta Dainese, 
como parte do edital de concorrência. “Tivemos acesso ao cronograma físico-financeiro 
e verificamos que foi liberado o valor de R$ 18.483.737,74 do total do repasse de 
R$ 26.594.351,38”, apontou. Gualter pede que sejam detalhadas quais obras foram realizadas 
referentes ao contrato mencionado, em qual etapa e em qual dependência está a liberação 
do restante da verba e pergunta quais obras ainda estão pendentes no contrato. (DA REDAÇÃO)

LEONCINE PROPÕE 
CRIAÇÃO DE CONSELHO

GUALTER QUER INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Em requerimento protocolado na Câmara de 
Americana, a vereadora Nathália Camargo 
(Avante) está pedindo informações à Prefeitura 
sobre a possibilidade de ampliação do prazo 
para pagamento da cota única com desconto 
do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). 
Ela disse que foi procurada por contribuintes 
que solicitaram a prorrogação do prazo para 
março. “De acordo com diversos moradores, 
eles se viram obrigados a optar pelo pagamento 
parcelado devido à alta concentração de 
despesas em janeiro, como IPVA, licenciamento e 
material escolar, entre outros”, explicou Nathália. 
“Segundo os contribuintes, caso houvesse a 
prorrogação do prazo para pagamento da 
cota única com desconto do IPTU para março, 
por exemplo, eles certamente quitariam o 
imposto. Além disso, a arrecadação da prefeitura 
seria maior para o mês correspondente”, 
acrescentou a vereadora. (DA REDAÇÃO)

NATHÁLIA SOLICITA 
AMPLIAÇÃO DO IPTU

DIVULGAÇÃO

A Câmara de Americana realizará no próximo 
dia 23, a partir das 19 horas, audiência pública 
para debater as condições e os impactos 
da volta às aulas presenciais no município. 
O debate foi solicitado por requerimento 
de autoria da vereadora Professora Juliana 
(PT - foto) e acontecerá no Plenário Dr. 
Antônio Álvares Lobo, com transmissão 
ao vivo pela TV Câmara através do canal 
8 da NET, pelo site oficial e redes sociais 
(Facebook e Youtube). De acordo com a 
parlamentar, é necessário debater com a 
sociedade a forma como se dará o retorno 
das aulas presenciais para não colocar em 
risco a saúde de todos os envolvidos no 
processo. “Entendemos que é necessária a 
realização de audiência pública para ouvirmos 
professores, estudantes, diretores, pais e mães 
de alunos, secretarias municipais de saúde e 
educação, médicos, pesquisadores, sindicatos 
e conselhos municipais a fim de expor e 
debater argumentos, dados e experiências 
e realidades, para que o poder público possa agir com discernimento e responsabilidade”, 
defendeu Juliana. Para garantir participação, a população pode apresentar dúvidas, sugestões 
e comentários de quatro formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por 
videoconferência, através do link que será disponibilizado na página especial da audiência no 
site da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para voltaasaulas@camara-americana.
sp.gov.br; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara: http://www.
camara-americana.sp.gov.br/FaleConosco/AudienciaPublicaVoltaAsAulas. (DA REDAÇÃO)

CÂMARA REALIZA AUDIÊNCIA  
PARA DEBATER VOLTA ÀS AULAS

DIVULGAÇÃO
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POR QUE OS JOVENS TALENTOS ESTÃO DEIXANDO O PAÍS?

OBrasil sempre teve 
a tradição de rece-
ber imigrantes. Fo-

ram eles que nos transforma-
ram de um país agrícola pa-
ra industrial a partir da déca-
da de 40. Esse fluxo está sen-
do revertido com a ida pa-
ra o exterior de jovens que 
não enxergam possibilidade 
de crescimento profissional e 
também com a violência que 
estamos enfrentando.

Os Estados Unidos sem-
pre valorizaram e caçaram ta-
lentos ao redor do mundo em 
todas as épocas. Um exem-
plo foi Van Braun e sua equipe, 
que foram levados da Alema-
nha ao fim da Segunda Guerra 
Mundial e que desenvolveram 
os foguetes da NASA que le-
varam o homem à Lua. Um ou-
tro exemplo é o Vale do Silício, 
cuja população é majoritaria-
mente composta por imigran-

tes e de onde também saiu um 
pesquisador brasileiro que aju-
dou a desenvolver o Facebook.

Para nossa tristeza, verifi-
camos que os jovens talentos 
brasileiros que participam dos 
programas de intercâmbio, em 
sua grande maioria, não retor-
nam ao país. Com isso, perde-
mos também todo o investi-
mento que foi feito na educa-
ção e aprimoramento nos es-
tudos, muitos dos quais estu-

daram em Universidade pú-
blica gratuita, indo para estes 
países com alto grau de co-
nhecimento e experiência.

Tenho muitos exemplos a 
dar, mas vou me resumir a um 
único caso, de um jovem ta-
lento com 32 anos de idade, 
de Curitiba, que conheci em 
Indianapolis, Estados Unidos, 
em 2010, e era nada menos ci-
rurgião chefe de transplantes 
multiviscerais (são transplan-

tados de uma só vez o fígado, 
o pâncreas e o intestino), téc-
nica até hoje não utilizada no 
Brasil, devido a algumas ten-
tativas efetuadas e que não 
obtiveram êxito.

Tentei convencê-lo a vol-
tar para o Brasil, porque um 
hospital de referência de São 
Paulo queria instalar uma uni-
dade especializada nessa téc-
nica na qual ele seria o Dire-
tor. Aleguei, para convencê-

-lo, que ele ficaria milionário 
nessa função, ao que ele re-
cusou o convite, dizendo que 
preferia ganhar apenas um 
salário do que ser milionário e 
ser obrigado a andar de carro 
blindado, temendo pela segu-
rança dos seus 3 filhos.

Foi uma pena. Perdemos 
mais um talento...

OSWALDO NOGUEIRA
Empresário
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A Prefeitura de Americana realizou, domingo 
(7), a demolição da guarita da Guarda 
Municipal, na entrada do Portal de entrada 
da cidade, na Avenida Antonio Pinto Duarte, 
para a execução de melhorias, revitalização 
e remodelação viária no local. O prefeito 
Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi 
acompanharam o início dos trabalhos. As 
Secretarias de Obras e Serviços Urbanos, de 
Planejamento e a Unidade de Transportes e 
Sistema Viário (Utransv) estão finalizando os 
detalhes do projeto de remodelação, segundo 
o secretário adjunto da Utransv e autoridade 
municipal de trânsito, Pedro Peol, que também 
acompanhou o início da demolição.  “O projeto 
contemplará a remodelação da malha viária e, 
se preciso, a instalação de semáforo. A guarita 
foi demolida para melhorar a visibilidade dos 
motoristas”, explicou Peol. (DA REDAÇÃO)

Os secretários de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, e de 
Planejamento, Ângelo Sérgio Marton, receberam esta semana a diretora 
regional de Trabalho e Empreendedorismo de São Paulo,  Alcineia 
Moraes, para conhecer a plataforma “Meu emprego”, que traz diversos 
programas de empreendedorismo, trabalho e renda. Os secretários 
técnicos das pastas estiveram na reunião. A plataforma “Meu emprego” 
reúne, em um só lugar, as iniciativas de qualificação profissional e cria 
sistema para registro de demandas municipais de cursos gratuitos 
de qualificação profissional. Os cursos, com duração média de 100 
horas, têm como base três pilares: valorização do trabalho, foco na 
empregabilidade e fomento ao empreendedorismo. De acordo com a 
Sectur, a Unidade de Turismo de Americana planeja viabilizar o projeto 
junto aos programas Via Rápida, São Paulo Criativo e Minha Chance. 
“O projeto pode fortalecer o turismo de Americana, então vamos fazer o possível para trazê-lo até nossa cidade, que tem atualmente pontos turísticos 
como o Parque Ecológico, Jardim Botânico, igrejas históricas, além da Estação Cultura, que passa por reforma, e a Casa de Cultura Hermann Müller e 
o Casarão de Salto Grande. Essa parceria só tende a fortalecer a rede hoteleira, as indústrias e o comércio de Americana”, disse Giuliani. (DA REDAÇÃO)

GUARITA DEMOLIDA

PROJETO ESTADUAL É APRESENTADO A SECRETÁRIOS

MARLON OLIVEIRA | DIVULGAÇÃO

A Guarda Municipal de Americana apresentou ao prefeito Chico Sardelli, esta 
semana, três novas viaturas, todas equipadas e prontas para serem utilizadas nas 
ocorrências atendidas pela corporação. Ao todo, serão 20 novos automóveis (17 
para uso constante e três reservas) que serão trocados gradativamente no decorrer 
do mês. Além destas viaturas, a Gama ainda tem quatro caminhonetes próprias, 
atualmente utilizadas pela Romu - Canil, e três bases móveis, todas próprias. 
“A troca da frota veio em boa hora, pois as viaturas já estavam, na maioria, com alta 
quilômetragem e com layout fora dos padrões. As viaturas estão, agora, adequadas 
ao padrão internacional de reconhecimento de polícia comunitária”, disse o 
comandante da corporação, Marco Aurélio. Chico Sardelli destacou que segurança 
pública necessita de constante investimento. “Sempre fui um grande apoiador 
das guardas, e se quisermos segurança pública de qualidade, temos de seguir 
realizando investimentos”, disse o prefeito. A colocação de adesivos e troca da frota 
estão previstas no contrato vigente, não tendo gerado novas despesas. (DA REDAÇÃO)

GAMA APRESENTA NOVAS VIATURAS
MARLON DE OLIVEIRA | DIVULGAÇÃO
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Evento que nos últimos anos 
marcou a abertura do calen-
dário esportivo de America-
na, sempre em janeiro, a cor-
rida de rua Desafio do Guer-
reiro será realizada em 2021 

no mês de março, nos dias 13 
e 14. Os detalhes foram acer-
tados, semana passada, en-
tre a secretária de Esportes, 
Lazer e Juventude da cidade, 
Grasiele Rezende, e Guilher-
me Celso, diretor da Chelso 
Sports, empresa responsável 
por toda a organização.

Em virtude da pandemia, 
a corrida seguirá protocolos 
de segurança e terá um novo 
formato. “Vai ser uma mistura 
do presencial com o virtual, o 
que chamamos de híbrido. Al-
gumas cidades já estão reali-
zando corridas desta manei-
ra e os resultados têm sido 

AMERICANA SEDIA
CORRIDA EM MARÇO

DESAFIO DO GUERREIRO

Atleta tem 
a opção de 
escolher de 
onde largar 
e onde chegar

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A agência Moountain vai rea-
lizar em março, em Campinas, 
evento de escalada voltado 
exclusivamente para mulhe-
res. Será no dia 13, em dois 
períodos, na Pedreira do Gar-
cia. A americanense Mayara 
Marzochi está envolvida na 
organização e também atua-
rá como staff no dia, assim 
como Bruna Pacheco.

“Vai ser uma atividade pa-
ra mulheres de todas as fai-
xas etárias, que fazem ou não 
esporte. Queremos mostrar 
que a escalada é uma ativida-
de maravilhosa”, disse Maya-

ra. “Escalada não é só chegar e 
abraçar pedra. Há todo plane-
jamento, superação, auto-co-
nhecimento, equilíbrio físico e 
mental”, acrescentou.

Serão duas turmas, uma 
das 9 às 13 horas, com nove 
pessoas, e outra das 14 às 17 
horas, com seis. “Como a esca-
lada envolve um processo bas-
tante complexo de segurança, 
o número de participantes é li-
mitado”, citou Mayara.

O valor da inscrição é de 
R$ 90, com direito a kit (blu-
sa, copo de silicone e shakei-
ras), seguro atividade e equi-
pamentos. Mais informações 
podem ser obtidas através do 
telefone (19) 98878.1942.

MULHERES

ESCALADA É ATRAÇÃO EM CAMPINAS

>> Mayara está envolvida 
na organização do evento
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muito legais”, disse Guilherme.  
De acordo com o diretor da 
Chelso, a corrida em Ame-
ricana, ao contrário do que 
acontecia antes da pande-
mia, não terá local de larga-
da e chegada. “O atleta sai 
de onde quiser e vai até onde 
quiser, seguindo a distância 

que escolher no momento da  
inscrição”, explicou.

Guilherme, no entanto, sa-
lientou que “haverá um pon-
to obrigatório de passagem, 
que chamamos de Arena BTR 
(Back To Run - Volte a Cor-
rer). O atleta, em algum mo-
mento do seu percurso, tem 
que passar por lá para rece-
ber a medalha, fazer foto e hi-
dratar.” Segundo o organiza-
dor, o pórtico ficará na Pra-
ça Comendador Muller, na re-

gião central de Americana. O 
Desafio do Guerreiro será nos 
dias 13 e 14 de março, das 6 às 
11 horas. “Vamos fazer em dois 
dias, num total de 10 horas de 
prova, para evitar qualquer ti-
po de aglomeração”, afirmou 
Guilherme. “Foi a forma que 
encontramos para trazer de 

volta a emoção das corridas 
de rua”, acrescentou.

A distâncias da prova são 
5km, 10km e 19km e os ateltas 
utilizarão aplicativos específi-
cos de corridas para compro-
var a realização do percurso. 
As inscrições estão abertas no 
site www.chelso.com.br.

Grasiele e Guilherme acertaram detalhes da prova
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