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POSTO
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35 ANOS DE
HONESTIDADE E
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Calçados, bolsas 
e acessórios,

com qualidade 
e preço acessível,

você encontra aqui!

Lojas em Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba

FRED,
O ULTRAMAN

O americanense Fred Alves está intensificando a preparação para a oitava edição do UB515 
Brasil Ultra Triathlon, programada para o período de 30 de abril a 2 de maio, em Paraty (RJ). 

No entanto, por causa da pandemia, há incerteza quanto a realização da prova. P. 5

ZARAMELO JR. | O JOGO | 9 DE FEVEREIRO DE 2021

Fred Alves realiza treinos
de natação no Centro Cívico
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LENDAS DO FUTEBOL ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

H á quase 30 anos, o ex-
-técnico italiano Arri-
go Sacchi disse que 

“O futebol é a coisa mais im-
portante dentre as coisas me-
nos importantes.”! Certo de es-
tar dando um caráter de im-
portância ao esporte mais po-
pular do planeta, Sacchi pecou 
em julgá-lo como “menos im-
portante”... afinal, quão desim-
portante pode ser uma ativida-
de econômica que, só no Bra-
sil, movimentou R$ 52,9 bilhões 
na economia, 0,72% do PIB?

Nas décadas de 1920/30, o 
Real Madrid tinha um jogador 

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

outros magnatas rasgam dinhei-
ro e investem no futebol por cur-
tição? Claro que não! Assim co-
mo os romanos, há dois mil anos, 
investiam na construção de are-
nas e em espetáculos que leva-
vam as massas ao delírio, eles 
sabem que o circo faz parte da 
vida dos seres humanos! E sa-
bem, muito bem, como multipli-
car seu dinheiro...

Sempre estigmatizado como 
“coisa de vagabundo”, o esporte 
não é entendido como algo res-
ponsável e sério, inclusive o fu-
tebol! Lembro de amigos com 
os quais batia uma bolinha que, 

convidados, por times da região 
e da capital, tiveram suas carrei-
ras de jogadores profissionais, 
pois “pai responsável não deixa 
seu filho ser jogador de futebol”...

É verdade que, naqueles 
tempos, pouquíssimos jogado-
res “faziam o pé de meia”. Dife-
rentemente de hoje, quando al-
guns ganham uma verdadei-
ra mega sena por mês. É o ca-
so de Messi, Cristiano Ronaldo, 
Neymar, Pogba, dentre outros 
craques que geram tanto inte-
resse de fãs e empresas de co-
municação. As camisetas dos ti-
mes mais se parecem um pai-

nel de publicidade que uma ca-
misa de um time de futebol! Es-
ses espaços são disputados en-
tre bancos e outras corporações 
de peso!

Até quando, aguentaremos 
um moralismo antiquado e pre-
conceituoso desvalorizando um 
negócio que só na última Copa 
do Mundo chegou a ter um pú-
blico de foi visto por 3,572 bi-
lhões de pessoas assistindo pe-
la televisão, o que corresponde 
a 51,3% da população da Terra?

AS CIFRAS DO FUTEBOL

2

chamado Pepe Samitier, que era 
conhecido pela irreverência com 
a bola nos pés. Sempre criticado 
pelo seu estilo pouco pragmáti-
co, preferindo jogadas de efeito 
do que ir em direção ao gol ad-

versário, respondeu aos críticos: 
“Se o futebol fosse um negócio, 
pertenceria aos bancos”. Cem 
anos depois, os bancos são seus 
maiores investidores...

A pergunta é: banqueiros e 

A Câmara de Americana aprovou Moção de Aplausos ao 
O JOGO pelos 18 anos de atuação no jornalismo, comemorados 
no dia 6 de fevereiro. De autoria do vereador Thiago Brochi 
(foto), a propositura foi aprovada pela Casa na sessão ordinária 
do último dia 11. Fundado pelo jornalista Zaramelo Jr., O JOGO 
teve a primeira edição no dia 6 de fevereiro de 2003. Até março 
do ano passado, a linha editorial foi 100% voltada ao noticiário 
esportivo. De lá para cá, o jornal abriu espaço para as editorias 
“geral” e “social”. O teor da moção 42/2021 é o seguinte: 
“Aplausos ao jornal O JOGO pelos seus 18 anos mostrando o 
esporte de Americana e região. No dia 6 de fevereiro de 2021, o 
jornal O JOGO comemorou 18 anos de sua fundação, um jornal 
que sempre traz em seu conteúdo notícias atuais, abordando 
principalmente os conteúdos do esporte de Americana e região, 
com informações de extrema utilidade pública, sempre dotadas 
de credibilidade e imparcialidade. O jornal leva aos seus leitores 
informações completas e verdadeiras sobre o esporte e temas 
diversos. Os esportistas e os amantes do esporte aprenderam 
mais do que confiar no jornal e sim a ter uma referência para se 
atualizar sobre o esporte e demais assuntos. É um orgulho para 
nós americanenses contarmos com este jornal, que demonstra 
competência, dedicação e amor pelo esporte. Agradecer em 
especial ao fundador e exemplo de jornalista, o Sr.Zaramelo Jr. 
Nossos parabéns a todos que tornaram este honroso projeto 
uma realização memorável. Congratulações ao jornal O JOGO
pelo seu aniversário de 18 anos de fundação, mas principalmente 
por todas as suas conquistas durante esses anos.” (DA REDAÇÃO) 

CÂMARA APLAUDE O JOGO PELOS 18 ANOS DE ATUAÇÃO

A VG Sports promoverá o 4º Torneio Interno de Futevôlei 
no dia 10 de abril, a partir das 8 horas, com expectativa 
pela participação de 50 jogadores. De acordo com 
Vinicius Gonçalles Furtado (foto), diretor e proprietário 
da academia, a competição é voltada exclusivamente 
a alunos e a disputa em duplas será nas categorias 
Masculino, Mista e Kids, estendendo-se durante o 
dia todo. Além do Interno, Vinicius disse que está no 
calendário da VG Sports a realização de um Aberto, 
entre o final de maio e início de junho, com a presença 
de duplas de Americana e diversas cidades do Estado, 
principalmente da região, como Campinas, Piracicaba, 
Mogi Mirim e Jaguariúna, entre outras. Fundada em 10 de 
maio de 2019, a VG Sports tem suas atividades voltadas 
ao futevôlei e hoje movimenta em torno de 80 alunos das 
mais diversas faixas etárias, tanto no masculino como no 
feminino. A academia, que fica na Rua Padre Oswaldo de 
Andrade, no Jardim Terramerica, conta com três quadras 
(que também são locadas para jogos de vôlei aos finais 
de semana). Além de Vinicius, também atuam nas aulas 
e treinamentos os professores Leonardo Strapasson e 
Raul Bueno, todos profissionais da área de Educação 
Física. “O futevôlei é um esporte em crescimento 
constante, pois, acima de tudo, gera saúde e bem-
estar a quem pratica”, afirmou Vinicius. (ZARAMELO JR.)

VG SPORTS PROMOVE 
INTERNO DE FUTEVÔLEI

ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE FEVEREIRO DE 2021

O JOGO | ARQUIVO

REPRODUÇÃO INTERNET
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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

IATE HOMENAGEIA NICO LOPES
MINICAMPO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Coordenador do campeonato 
de futebol minicampo do Iate 
Clube de Americana durante 
três décadas, Antonio Pereira 
Lopes, o Nico, será o homena-
geado da edição do primeiro 
semestre de 2021. Ele faleceu 
no dia 13 deste mês, aos 68 
anos, por complicações decor-
rentes do coronavírus. A ho-
menagem foi confirmada pe-
lo vice-presidente da Diretoria, 
José Luiz Barbudo.

“Mensurar a ausência do Ni-
co no comando do futebol do 
Iate é uma coisa que acredi-

to ser impossível de fazer, até 
mesmo porque ele é um da-
queles expoentes que apare-
cem com algo a mais. E esse 
algo a mais dele era cativan-
te. Não havia um associado 
que tivesse qualquer rejeição 
ao Nico. Ele era amigo de to-
dos e tratava a todos com mui-
ta alegria, com muito respeito. 
Fez seu trabalho com maes-
tria, deixando um legado im-
portantíssimo”, comentou Bar-
budo. “O Nico ultrapassou as 

“O Nico fez 
seu trabalho 
com maestria”, 
disse o vice 
Zé Barbudo

O Campeonato de Futebol Mini-
campo “Antonio Pereira Lopes - 
Nico”, no Iate de Americana, te-
rá a participação de 10 times, 
cada um composto por nove jo-
gadores - todos associados do 
clube. A disputa acontece entre 
março e junho, sempre com ro-
dadas aos finais de semana.

De acordo com Juca Show, 
os times se enfrentarão em 
turno único e os oito melhores 
avançam às quartas de finais, 
com jogos no sistema de cru-

zamento olímpico - 1º x 8º, 2º x 
7º, 3º x 6º e 4º x 5º. Os ganha-
dores fazem as semifinais.

A rodada de abertura, em 
março, terá os seguintes jogos: 
dia 13 (sábado) - Têxtil PBS x 
Pentax, às 15 horas; Orion Co-
res x Instituto Odair Dias, às 16 
horas; e Guip Veículos x Mil-
lenium Confecções, às 17 ho-
ras; dia 14 (domingo) - De Faria 
Imóveis x Z Sport, às 9 horas; 
e Vistoria São Paulo x Multima-
lhas, às 10 horas. (ZARAMELO JR.)

CAMPEONATO TEM 
ABERTURA EM MARÇO

Rodadas acontecem sempre aos finais de semana

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

fronteiras do Iate. Uma pessoa 
respeitada no meio esportivo 
de toda cidade de Americana 
e sua ausência é algo que não 
dá para mensurar em palavras. 
Vamos sim tentar honrar o le-
gado, mantendo o campeona-
to em disputa, com aquela ale-
gria que sempre víamos nos 
dias dos jogos. E, mais impor-
tante, lembrando sempre de 
um amigo querido, um funcio-
nário exemplar. Costumo dizer 
que não estando presente não 

quer dizer que esteja ausente 
e é assim que quero sempre 
lembrar dele”, acrescentou o 
vice-presidente.

Associado do Iate de Ame-
ricana desde 1986, Nico Lopes 
participou como goleiro de vá-
rios campeonatos antes de pas-
sar a dedicar-se à organização. 
Era casado com Eunice e dei-
xa os filhos Reinaldo, Leandro e 
Geovani. A solenidade de aber-
tura do campeonato está mar-
cada para o dia 13 de março. A 

diretoria está planejando um 
cerimonial especial em home-
nagem à memória de Nico Lo-
pes. Familiares e amigos são es-
perados no evento.

Com o falecimento de Nico, 
o Iate de Americana contra-
tou Joaquim Francisco Cam-
pos (Juca Show) para ser o no-
vo coordenador do futebol mi-
nicampo. Ele trabalhou duran-
te duas décadas como super-
visor da Secretaria de Esportes 
de Americana.

Nico Lopes organizou os campeonatos do Iate durante três décadas

ZARAMELO JR. | O JOGO | 22 DE JULHO DE 2017
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• Circuito fechado de tv  • Alarmes monitorados 
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)

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

RACEMAN DÁ LARGADA EM N.ODESSA
KART

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A temporada da Copa Aro Ra-
ceman 2021 tem largada neste 
sábado (27) no kartódromo de 
Nova Odessa, movimentando 
23 pilotos - 13 na Graduados A, 
que é a principal categoria, e 10 
na Graduados B, que é a divisão 
de acesso. A programação co-
meça logo às 7h30 e se esten-
de até por volta do meio-dia. As 
duas corridas da rodada estão 
marcada para as 9h15 e 10h15.

“A expectativa para este ano 
é bastante otimista. 2020 foi 
carregado de obstáculos por 
conta da pandemia, mas sou-
bemos superar e estamos ain-
da mais fortalecidos e prepara-
dos para realizar um bela tem-
porada agora em 2021”, co-
mentou o presidente Ricardo 
Aziz, um dos pilotos do grid. 

“Com certeza teremos um cam-

peonato ainda mais disputado 
e equilibrado pelo nível dos pi-
lotos”, acrescentou.

O campeonato terá total de 
11 etapas, oito delas em Nova 
Odessa e três em Limeira. Da pri-
meira até a 10ª, serão rodadas 
duplas; na 11ª, que marca a final, 
serão quatro corridas. Os pilotos 
das duas categorias formam grid 
único, mas a pontuação é especí-
fica para cada uma delas.

O “piloto a ser batido” é 
Gustavo Ferreira Valente, o 
Gurga, que conquistou o títu-
lo nas três últimas tempora-

das - 2018, 2019 e 2020. Ele, no 
entanto, descarta qualquer ti-
po de favoritismo. “Espero an-
dar entre os primeiros, mas sei 
que as dificuldades serão ain-

Temporada
se estende
até dezembro,
com total de
11 etapas

PILOTOS 2021
GRADUADOS A

Gustavo Valente
Ricardo Aziz
Cristiano Aro

Douglas Nascimento
Marcelo de Assiz

Marcel Sega
Rood Mark

Matheus Ferreira
Ricardo Zanata

Caio Pinotti
Luiz Paloni

Alexandre Bissi
Adriano Rinalti

GRADUADOS B
Caio Ceneviva
Ricardo Paloni
Luiz Ongaro

Daniel Macena
Alfredo Viana
Eduardo Rizzo

Alexandre Biasi
Ronan Sega

Ricardo Fittipaldi
Gustavo Aldegheri

da maiores do que foram em 
anos anteriores”, afirmou.

O lançamento da tempora-
da 2021 da Copa Aro Raceman 
aconteceu no Bluesteco, se-
mana passada, em evento re-
servado aos pilotos. “Agradeço 
a todos incentivadores do es-
porte, em especial aos patro-
cinadores e apoiadores da Ra-

ceman”, finalizou Aziz. Além 
do presidente Ricardo Aziz, o 
conselho gestor do campeo-
nato conta também com o vi-
ce Marcelo de Assiz, o diretor 
financeiro Cristiano Aro e os 
diretores executivos Alfredo 
Rosa Viana, Gustavo Valente, 
Rafael Zaramello, Rood Mark 
Gustinelli e Eduardo Rizzo.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE FEVEREIRO DE 2021     

Rizzo, Valente, Zaramello, 
Assiz, Aro, Aziz, Gustinelli e 
Viana: diretores da Raceman
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FRED SE PREPARA 
PARA UB515 BRASIL

ULTRAMARATONA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Apesar de ainda existirem dú-
vidas quanto a realização da 
prova em razão da pandemia, 
o americanense Fred Alves se-
gue se preparando para a oita-
va edição do UB515 Brasil Ul-
tra Triathlon - Ultraman Brasil, 
prevista para o período de 30 
de abril a 2 de maio, em Paraty 
(RJ) - Ubatuba (SP), que tam-
bém sediava a competição, de-
sistiu por causa do coronavírus. 
Serão 10 km de natação, 420 
km de bike e 84 km de corrida.

Engenheiro civil, Fred tem 
44 anos e participa do UB515 
desde 2016. Ele contou que es-
tava em ritmo forte de treina-
mento nos meses de novem-
bro e dezembro do ano pas-
sado, mas diminuiu em janei-
ro por causa de uma lesão no 
joelho e por terem surgido in-
formações do cancelamen-
to do evento. “Pessoal come-

çou a falar muito que não te-
ria mais a prova por causa da 
pandemia e acabei tirando um 
pouco o pé. No começo de fe-
vereiro, quando achava que 
não teria mesmo, veio a infor-
mação que estava mantida e aí 
retomei o ritmo mais intenso”, 
explicou Fred.

A realização do UB515 Brasil 
ainda depende da situação da 
pandemia. No entanto, inde-
pendentemente do que for de-
cidido pelos organizadores, o 
americanense seguirá sua ro-
tina de treinamento. “Meu ob-
jetivo é superar o melhor resul-
tado que tive, que foi o 12º lu-
gar no geral em 2017”, afirmou 

o triatleta, que completou essa 
edição com o tempo total de 
28 horas e 43 minutos.

“Na corrida, minha expec-
tativa é terminar a prova, mas 
posso mudar a estratégia se 
sentir melhora durante o tra-
balho de fortalecimento, pois 
ainda não fiz treino longo. No 
ciclismo, acredito que vou fa-
zer um bom pedal, estou me 
sentindo bem mesmo. E a na-
tação é imprevisível. Já saí do 
mar com três horas e 20 mi-
nutos, assim como já saí com 
quase quatro horas e meia”, 
comentou Fred.

“O Fred é um dos atletas mais 
experientes na distância ultra-
man e que tão bvem conhece e 
representa o espírito do UB515, 
através de valores como famí-
lia, simplicidade, superação, de-
safio, cortesia, amizade e humil-
dade. Ele é muito querido por 
todos nós e pelos demais atle-
tas”, disse Alexandre Luna, dire-
tor de prova do UB515.

Triatleta de 
Americana já 
participou de 
5 edições da 
ultramaratona

Com organização da THF Sports, em parceria com a academia R2 Sports e a assessoria 
Triaction, 16 atletas participaram domingo (21) de um treino de triathlon urbano. Foram 
40 minutos de natação na piscina da R2, uma hora de bike pela região do Jardim 
Terramerica e uma hora de corrida pela Avenida Brasil. "Entre uma modalidade e 
outra, havia intervalo de 10 minutos. Foram, aproximadamente, 2 km de natação, 30 
km de bike e 10 km de corrida. O objetivo foi manter o pessoal em atividade", disse 
William Barbosa, responsável pela Triaction. Os participantes foram Val Tunussi Cia, 
Fabrício Justiniano Silva, Fred Alves, Evandro Varonil, Sônia Campos, Stefano Marinho, 
Bruno Carvalho, Hugo Farias, Fernanda Starnino, Thaise Vian, Bruna Mello, Toninha 
Mazieri, Wesley Smaniotto, Danilo Cartolano, Olívia Melo e Thiago Cia. (ZARAMELO JR.)

TREINO DE TRIATHLON URBANO

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

Fred Alves está confiante para o pedal na ultramaratona

ZARAMELO JR. | O JOGO | 9 DE FEVEREIRO DE 2021
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

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

A Nova Geração Em Raquetinha! rocket_raquetinha

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Com duas vitórias em duas 
rodadas, ambas por 2 sets 
a 0, Fred Faé (Ranking A) e 
Ricardo Sayão (Ranking B) 
são os líderes do 21º Torneio 
Amigos ATC de Raquetinha. 
Eles somam 6 pontos e apa-
recem à frente na classifica-
ção de suas categorias.

Na rodada desta semana, 
Fred jogou com Rafael Lima 
e a dupla não teve maiores 
dificuldades para aplicar 6/0 
e 6/1 sobre Fernando Pires 
(Pirão) e Robson Ferro (Ro-
bão). Já Sayão, em parce-
ria com Sérgio Lião (Pivete), 
superou Fábio Pires e Hugo 
Santiago por 6/4 e 6/3.

No outro jogo, Alberto 
Soutelo (Betão) e Henrique 
Demarchi derrotaram Ro-
gério Armond e Franco Sar-
delli por duplo 6/2. A parti-
da Marcelo Marusso/Maurí-
cio Ferreira (Zebu) x César 
Dei Santi/Fernando Bilibio 
não foi realizada - em via-
gem, Zebu não compareceu, 

nem pediu “coringa”. Com is-
so, Dei Santi e Bilibio foram 
considerados vencedores e 
somaram 2 pontos, enquan-
to Marusso ficou com 1.

A classificação do “Ami-
gos” ficou sendo a seguinte:

RANKING A - 1º) Fred Faé 
- 6 pontos; 2º) Betão Soutelo - 
5; 3º) Henrique Demarchi - 4; 
4º) Rafael Lima - 3; 5º) Fran-
co Sardelli - 3; 6º) Fernando 
Pires - 2; 7º) Robson Ferro - 
1 e 8º) Rogério Armond - 0.

RANKING B - 1º) Ricardo 
Sayão - 6 pontos; 2º) Mar-
celo Marusso - 4; 3º) Cé-
sar Dei Santi - 4; 4º) Fer-
nando Bilibio - 3; 5º) Sérgio 
Pivete - 3; 6º) Fábio Pires - 
2; 7º) Hugo Santiago - 1 e 
8º) Maurício Zebu - 0.

O campeonato tem se-
quência na próxima quarta-

-feira (3), nas quadras de sai-
bro da academia Americana 
Tennis Center, com esta pro-
gramação de jogos: Betão/
Hugo x Rogério/Marusso, Fá-
bio/Demarchi x Franco/Zebu, 
Fred/Pivete x Pirão/Bilibio e 
Sayão/Rafael x César/Robão.

FRED E SAYÃO SÃO OS
LÍDERES DO “AMIGOS”

RAQUETINHA

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O 3º Aloha Open de Beach 
Tennis movimentou mais de 
180 jogadores nas quadras da 
academia Aloha Sports, dias 6 
e 7, e o destaque de Americana 
foi Caio Eduardo Gazoli, de 14 
anos, que sagrou-se campeão 
em duas categorias. Ele con-
quistou o título da Masculina 
C jogando ao lado do pai Jean 
Marcelo Gazoli e garantiu o to-
po do pódio da Mista C em par-
ceria com Karen Sega.

Nestas duas categorias, 
as finais reuniram duplas de 
Americana. Na Masculina C, 
Caio e Jean ganharam de Cé-
sar Foffa e Marcelo Vasílio, en-
quanto na Mista C Caio e Ka-
ren derrotaram Marília Come-
lato e Rafael Breda.

As demais duplas campeãs 
foram Amanda Helminsky e 
Ana Carolina Morelli, de Piraci-
caba, na Feminina Open; Giulie-
ne Leme e Karina Fonseca, de 
Vinhedo, na Feminina C; Ana 
Nerdido e Silvia Miura, de Piras-
sununga, na Feminina Inician-
te; Amanda Helminsky, de Pira-
cicaba, e Edgar Bertho, de Pau-

BEACH TENNIS

CAIO GAZOLI É DESTAQUE
NO OPEN DA ALOHA SPORTS

DIVULGAÇÃO

Sayão tem melhor desempenho do Ranking B

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

línia, na Mista A; Filipe Blaaw e 
Geovane Bueres, de Campinas, 
na Masculina Open; e Joaquim 
e Fabriano Silva, de Pirassunun-
ga, na Masculina Iniciante.

Diretor da Aloha Sports, Da-
nilo Glasser fez avaliação posi-
tiva do torneio e disse que no-
vos eventos serão realizados 
nos próximos meses.

>> Caio e Jean foram 
campeões na Masculina C
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COPA TERÁ 
DISPUTA ENTRE 
9 EQUIPES
Instituído em 2019, o Campeonato por Equi-
pes da Copa Sópneus Goodyear e Kart Pé de 
Chumbo terá nove equipes na disputa da tem-
porada 2021. Além da pontuação individual, ca-
da piloto também soma para o time e, ao final 
do ano, as três melhores são premiadas com 
troféus. As equipes levam os nomes dos patro-
cinadores do campeonato e cada uma é forma-
da por três pilotos, à exceção da Sópneus/Goo-
dyear, que, por enquanto, conta com dois in-
tegrantes a terceira vaga será preenchida pe-
lo 27º piloto que entrar no grid. “Começamos 
a competição por Equipes há dois anos e a re-
percussão foi extremamente positiva, tanto en-
tre pilotos como entre patrocinadores. O inte-
resse foi crescendo a cada corrida e hoje essa 
disputa é oficial dentro da Copa”, disse o pre-
sidente Marcelo Marusso. A composição das 
equipes para este ano ficou da seguinte forma:

SÓPNEUS/GOODYEAR
Marcelo Marusso e Carlinhos Carrion.
META/COMFER
Théo Trevisani, Carlos Barbosa e Givago Nunes.
ECOMASTER/NEWCOATES
Rafael Contatto, Osvaldinho 
Nogueira e Fábio Santarosa.
NOTÍCIA/TWISY
Rogério Pompermayer, Mayckon 
Mota e Fernando Rodovalho.
EXXMED/5ASEC
Patrik Neves, André Gonçalves 
e Rodrigo Pestana.
LUCHINI/JUNDIÁ
William Saura, Paulo Rosa e Ivan Dantas.
POSTO PALMAS/BEPPO
Giovanni Pamfílio, Alberth 
Janjon e Pedro Marusso.
ERALDO/ASTOR
Douglas Pitoli, Ederson Rodrigues 
e Alexandre Bassora.
TATU/FLORENÇA
Fernando Santo André, Candido 
Neto e Rafael Barberatto.

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A 16ª temporada do Kart Pé de 
Chumbo, que começa no dia 13 de 
março, tem todas as cotas de patro-
cínio fechadas pela diretoria da asso-
ciação responsável pela organização 
do campeonato. Pelo sexto ano con-
secutivo, a cota master, que garante 
o naming rights da competição, é da 
Sópneus Goodyear. A renovação do 
contrato foi acertada em dezembro 
e divulgada no início deste ano.

As demais 16 cotas foram fecha-
das nos primeiros dois meses de 
2021 pelo departamento que cui-
da da área de marketing do Pé de 
Chumbo. Foram renovados os con-
tratos com Meta Materiais Elétricos, 
Comfer Tudo para Construção, Eco-
master, Newcoates, Twisy Viagens, 
5àsec Textile Expert, Luchini Móveis 
Planejados, Jundiá Sorvetes, Posto 
Palmas de Ouro, Eraldo Tintas, As-
tor Brindes e Tatu Shopping Frutas. 
Os novos patrocinadores são Exx-
med Medicina Ocupacional, Notícia 
FM, Bar Beppo e Florença Hotel.

“Ao longo desses 16 anos, o Pé de 
Chumbo cresceu e se estruturou, 
dentro e fora das pistas, tornando-

-se uma marca de credibilidade no 

esporte e com atuação também na 
área social. Nossa responsabilidade 
fica ainda maior quando empresas 
de respeito e bastante conceitua-
das unem suas marcas à nossa”, co-
mentou Marcelo Marusso, fundador 
e presidente do Pé de Chumbo.

“Conseguimos fechar todas as 
cotas disponíveis para a tempora-
da em apenas dois meses. A maior 
parte dos patrocinadores já vem 
com a gente há algumas tempo-
radas e também passamos a con-
tar com novas empresas. Ficamos 

extremamente felizes e vamos pro-
curar retribuir da melhor maneira 
possível essa confiança dos parcei-
ros”, acrescentou Marusso.

De acordo com o presidente do 
PDC, as empresas têm suas mar-
cas expostas em todas as peças pu-
blicitárias, além dos karts e maca-
cões dos pilotos. A associação tam-
bém organiza ao menos duas corri-
das anuais com a participação de re-
presentantes dos patrocinadores do 
campeonato. “Há ainda alguns ou-
tros eventos que são realizados para 
estreitar o relacionamento entre par-
ceiros e pilotos”, finalizou Marusso.

PDC FECHA TODAS COTAS DE 
PATROCÍNIO DA TEMPORADA

KART

18 empresas terão
marcas expostas
na 21ª temporada
do PD’Chumbo

Marusso destaca união de marcas fortes através do esporte

WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM | 19 DE JANEIRO DE 2021
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PATROCINADORES ENALTECEM PARCERIA COM O PÉ DE CHUMBO
KART

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Com início marcado para o 
dia 13 de março, em Paulínia, 
a 16ª Copa Sópneus Good-
year de Kart Pé de Chum-

bo já está com todas as suas cotas de publicida-
de fechadas. Além do patrocínio master, que pe-
la sexta temporada consecutiva fica com a Sóp-
neus e a Goodyear, outras 16 empresas de seg-
mentos diversos ligam suas marcas à tradicional 
competição, que tem a participação de pilotos de 
Americana, Indaiatuba, Paulínia, Campinas, São 
Paulo, Santos e Balneário Camboriú (SC).

Em janeiro, quando foi anunciada a renovação 
do patrocínio master, o empresário Ednei Con-
tatto afirmou que “o Pé de Chumbo proporcio-
na boa visibilidade das marcas Sópneus e Good-
year e também é um grupo confiável e com cre-
dibilidade.” O JOGO, que divulga o campeonato 
desde a primeira temporada, disputada em 2006, 
conversou agora com demais patrocinadores de 
2021 e todos, sem nenhuma exceção, enaltece-
ram de maneira extremamente positiva a parce-
ria com o Pé de Chumbo. Confira!

“A Notícia FM entende a importância do 
incentivo ao esporte. Além disso, é papel 

institucional fundamental, principalmente em 
uma época em que vemos os investimentos 
no automobilismo diminuindo. A parceria 
é motivo de muita honra, pois sabemos 

da credibilidade do Pé de Chumbo e 
temos como objetivo ajudar a desenvolver 

o kartismo. A promoção da marca e a 
honestidade da equipe envolvida foram 

pontos importantes na tratativa de patrocínio.”
JOÃO CLETO, NOTÍCIA FM

“Temos orgulho em participar deste grupo, 
cercando-nos de empresários confiáveis, 

tendo maior visibilidade e respeito no 
mercado. Além de network, aprendizado, 
diversão com o campeonato e, acima de 

tudo, as amizades e a alegria que contagia.”
SANDRO SOUZA, LUCHINI MÓVEIS PLANEJADOS

“Estar no Pé de Chumbo é oportunidade 
de divulgar nossa marca e associá-
la a um evento moderno, veloz e 

organizado. Também é possível manter 
bom relacionamento e sempre surgem 

situações de novos negócios e contatos.”
DARLAN BARROS, NEWCOATES

“A organização e o profissionalismo com 
que a Associação Pé de Chumbo promove 
o campeonato são determinantes no nosso 
patrocínio. Temos o retorno de marca pela 
mistura de talentos de todos os envolvidos.”

PAULO CAMPOS, META MATERIAIS ELÉTRICOS

“Participar do Pé de Chumbo representa 
maior visibilidade e possibilidade de 

bons negócios, uma vez que o PDC é um 
grupo reconhecido, sério e de destaque. 

Os principais pontos que me levaram 
a ser patrocinador são relacionamento, 

reconhecimento de marca, geração 
de leads e fechamento de vendas.”

CRIS E LUIZ CARLOS GUIZI, 
EXXMED MEDICINA OCUPANIONAL

“Conheço o Pé de Chumbo há mais de 11 anos 
e sei da seriedade e responsabilidade deste 
grupo. Parcerias como essa agregam valor 
e fortalecem a marca. O PDC gera muitos 

negócios e oportunidades para os parceiros.”
GIOVANNI PAMFÍLIO, BAR BEPPO

“Ser parceiro do Pé de Chumbo representa 
fazer parte de uma família que trata o 

esporte como meio de integrar pessoas 
e empresas. Conseguimos divulgar 

nossa marca em Americana e região 
para um público alvo qualificado.”
EDUARDO DE CARLOS, ECOMASTER

FOTOS: WADO PELLIZONI
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“O Pé de Chumbo dá a seus parceiros 
uma grande visibilidade e também 
promove networking entre todos os 
envolvidos, sem contar a relação de 

amizade, que é muito bacana.”
HENRIQUE LEOPOLDINO, POSTO PALMAS DE OURO

“O Pé de Chumbo é importante para 
fortalecimento da marca e gera uma 

rede de network. Estamos juntos com 
as melhores marcas da região.”

ERALDO PEREIRA, ERALDO TINTAS

“A Jundiá sempre investe no esporte e o 
Pé de Chumbo, além da competição em 
pista, também tem ações sociais que a 

empresa entende ser muito importantes.”
PAULO ROSA, JUNDIÁ SORVETES

“Em primeiro lugar, está o incentivo 
ao esporte. Também consideramos o 
Pé de Chumbo uma marca de peso 

representando nossa empresa em toda 
a região. É importante estar ao lado de 

grandes empresários de sucesso.”
CARLOS THOMAZ,  

COMFER TUDO PARA CONSTRUÇÃO

“O Pé de Chumbo já realizou alguns 
eventos conosco e conhecendo melhor o 
trabalho realizado no grupo, decidimos 
que essa parceria seria produtiva para 
ambos os lados. É uma oportunidade 

de apresentar novos serviços, tanto na 
hotelaria como no Restaurante Viê.”

BRAYAN DIAS, HOTEL FLORENÇA

“Apoiar uma das mais consagradas 
organizações de kart é a melhor maneira 
de incentivar o esporte. Conheço alguns 

pilotos e parceiros, o que leva a um 
ambiente saudável e interessante para 

divulgação da empresa, novas amizades 
e, consequentemente, novos negócios.”

PEDRO MARIN, ASTOR BRINDES

“Somos parceiros de um grupo forte, 
composto por empresários sérios, 

bem conceituados e de vasta rede de 
contatos. É excelente oportunidade para 

gerar novos negócios e tornar minha 
empresa conhecida junto a pessoas 
com quem não tínhamos contato.”

GUILHERME GOES, TWISY VIAGENS

“Além de cuidar dos macacões de corrida de 
excelentes pilotos, também fazemos ótimos 

negócios com grandes empresários. O PDC é 
um grupo muito forte na questão empresarial 

e faz questão que a parceria seja boa para 
os dois lados. É sempre excepcional estar 
por perto de pessoas do bem como eles.”

JÚLIA PECCHIO
5ASEC TEXTILE EXPERT

“As pessoas que fazem parte do Pé de 
Chumbo são um grande patrimônio para 
nossa empresa, pois, além da amizade 

fiel, nos trazem expectativas de negócios 
com ótimos resultados, potencializando 

nossa marca e a relação com nossos 
clientes. Além do incentivo ao esporte, a 

parceria fortalece o relacionamento.”
JOÃO RODRIGUES E GERALDO RODRIGUES,

TATU SHOPPING FRUTAS
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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 

A Fórmula E, campeonato mundial de carros elétricos, inicia neste final de semana, na Arábia 
Saudita a sétima temporada de sua história. Serão duas corridas, hoje (26) e amanhã (27). No Brasil, 
a categoria será transmitida ao vivo pela TV Cultura e também pelos canais SporTV, do Grupo Globo. 
Na emissora da Fundação Padre Anchieta, os treinos livres também serão mostrados em tempo real 
pelo site do canal, o www.tvcultura.com.br, e toda a ação das sessões preparatórias será narrada 
pelo jornalista americanense Cleber Bernuci, 39 anos. Especializado em automobilismo, Bernuci 
tem experiência com a categoria, sobre a qual escreveu para revistas e também assessorou o piloto 
Lucas di Grassi, campeão da Fórmula E em 2017. Além das passagens por Stock Car e coberturas de 
Fórmula 1, Indy e 24 Horas de Le Mans, o jornalista americanense cobriu dez edições do Rally dos 
Sertões. Apesar de já ter trabalhado em frente às câmeras na antiga RaceTV e também comentando 
corridas no Bandsports, Bernuci encara pela primeira vez o desafio de uma narração. “É um baita 
desafio, mas uma honra vestir a camisa da TV Cultura para trazer ao público informações de uma 
categoria tão competitiva, de alto nível e que representa o futuro da mobilidade urbana”, disse. 
Os treinos livres serão mostrados ao vivo no site da TV Cultura nesta sexta-feira, às 8 horas, e 
amanhã, às 7h45. Treinos classificatórios e as corridas terão a narração de Marco de Vargas e 
comentários de Fábio Seixas, e serão transmitidos, nos dois dias, às 10 horas (classificação de 
definição do grid de largada) e as corridas às 14 horas (no horário de Brasília). (DA REDAÇÃO)

BERNUCI NARRA TREINOS 
DA FÓRMULA E NA CULTURA

DIVULGAÇÃO

Pedrinho Aguiar, 25 anos, 
conheceu esta semana 
o calendário oficial da 
temporada 2021 da Porsche 
Carrera Cup Brasil. De março 
até dezembro, serão nove 
etapas, seis delas de Sprint 
(corridas curtas) e três de 
Endurance (corridas longas). 
O piloto de Americana é 
bicampeão do Overall do 
campeonato e espera ter 
mais um ano de conquistas 
na categoria. As quatro 
primeiras rodadas serão de 
Aprint: 20 e 21 de março, em 
Interlagos (SP); 17 e 18 de 
abril, em Curitiba (PR); 29 
e 30 de maio, em Goiânia 
(GO); e 16 e 17 de julho, em 
Portugal. O calendário do 
segundo semestre será 
aberto em Portugal, dia 24 
de julho, com a primeira 
etapa Endurance. Nos dias 
11 w 12 de setembro, haverá a quinta rodada Sprint em Mogi Guaçu (SP). Goiânia recebe a segunda Endurance de 2021 
no dia 16 de outubro. A etapa Sprint de novembro ainda não tem local definido, nem as datas, que pode ser 6 e 7 ou 13 
e 14. E a temporada chega ao fim com mais uma Endurance, dia 4 de dezembro, em Interlagos. Esta semana, quarta 
(24) e ontem (25), Pedrinho Aguiar participou da pré-temporada, que reuniu os pilotos em Interlagos. (ZARAMELO JR.)

PEDRINHO CONHECE CALENDÁRIO DA PORSCHE
DIVULGAÇÃO
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

L&L Express/Bar Rio Bran-
co, MBM Solution e Viel Segu-
ros/Mecânica Marangone, to-
dos com 4 pontos, defendem 
a liderança da categoria jovens 
na rodada deste sábado (27) - 
a terceira da fase de classifica-
ção - da Copa MagSac de Fu-
tebol Minicampo, na sede náu-
tica do Rio Branco. Os três são 
os únicos invictos e esperam 
manter a boa fase.

A programação da rodada 
é esta: L&L Express x Depósito 
Oliveira/Bar Piscina RB e MBM 
Solution x Tapeçaria Ameri-
cana/ACL Bolsas, às 15 horas; 
Viel Seguros x Andrade Con-
tábil/Bauxita e Della Vita/Oran 
Sin Implantes x Ponto Jato/Ro-
vina Center, às 16 horas.

Na intermediária, que teve a 
segunda rodada esta semana, 
o Supermercado Salto Gran-
de/Spazio Beach é líder isola-

do com 4 pontos, mas tem na 
cola RRB Refeições/Renan de 
Angelo, Empório Trem Bão/
LF9 Eventos, Pet Shop Pado-
vani e Retread United, todos 
com 3 pontos.

A rodada da próxima terça-
-feira (2) terá RRB Refeições x 
Pet Padovani e Supermercado 
Salto Grande x Retread United, 
às 19h15; e Rio Branco x Trem 

Bão, às 20h30. Na categoria 
senior, a terceira rodada acon-
tece com os jogos Posto Sete 
x TH Pinturas/Bar Santa Ma-
ria, quarta-feira (3), às 19h30; 
Trevilub/Esmalteria Fernanda 
x Bluesteco e Z Sport x Peol 

Copa MagSac 
movimenta 
associados 
do Rio Branco 
na sede náutica

Atualmente no Unicaja da Espanha, a armadora 
americanense Débora Costa acertou com o Sampaio 
Basquete, de São Luís (MA), para a temporada 2021 da LBF 
(Liga de Basquete Feminino). A jogadora deve apresentar-
se ao técnico Virgil López entre o final de abril e início de 
maio. Nascida e com família em Americana, Débora iniciou 
a carreira nas categorias de base de Americana e chegou 
à equipe adulta, conquistando vários títulos nacionais 
e estaduais. Presença constante em convocações da 
seleão brasileira, a armadora é uma das jogadoras mais 
cobiçadas pelos clubes que disputam a Liga. (ZARAMELO JR.)

DÉBORA ACERTA COM
O SAMPAIO BASQUETE

DIVULGAÇÃO

LÍDERES DEFENDEM POSIÇÃO NO RB

Ar Condicionado, quinta (4), às 
19h15.

Por fim, a quarta rodada do 
super senior está agendada 
para quinta-feira (4) e terá Ah-
ospimed/Estrudena x Escritó-
rio Lex, às 19h15; Microgestão 

Sistemas/Etiquetas America-
na x Mundo Animal/Finotrato, 
Amantex Confecções/Ponto 
Café Toninho x K Decore/Clíni-
ca Import e Posto Sete/DG Es-
paço Saúde x Lafer Peças/Vi-
dro Mania, todos às 20h30.

Disputa na categoria jovens está bastante equilibrada

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE FEVEREIRO DE 2021
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Um almoço sensorial para apresenta-
ção dos novos pratos do Zucchini Res-
taurante que traz um mix de massas (ar-
tesanais e preparadas pelo próprio chef), 
carnes, peixes e frutos do mar. Um car-
dápio sofisticado harmonizado com 
bons vinhos. São aromas que transpõe 
continentes. Ingredientes que assinalam 
o sabor. O evento reunindo sabores, aro-
mas e sensações agitou os influencers 
que fazem e acontecem na região. Na 
ambientação de Cido Rodrigues, leia-

-se Bella Flor Floricultura, arranjos de ro-
sas, alstroemérias e Gypsophila em tons 
rosê em harmonia com a vibrante mesa 

posta de Adriana Silva da À Mesa Pos-
ta. Os guardanapos e jogos americanos 
coloridos deram um toque especial. Um 
almoço especial harmonizado com um 
espumante frutado bem gelado da Pa-
zzio Wine, a importadora de vinhos co-
mandada por Patrícia Silveira. No menu 
degustação do Zucchini Restaurante, do 
empreendedor Elielton Consorte, entra-
da de saladas e pratos deliciosos como 
carbonara guanciale, Saint Peter Belle 
Sole, risoto martiori e chorizo defuma-
do. Pra fechar, trio de brigadeiros. Tudo 
com assinatura do chef Henrique Fon-
tebasso. Uma experiência inesquecível!

O empresário Elielton Consorte, proprietário do Zucchini Restaurante 

Patrícia Silveira, diretora
da importadora de
vinhos Pazzio Wine

Matheus Lima

Carol Buoro

Lu Cortezi Letícia Fernandez

O chef Henrique Fontebasso
apresentando o novo cardápio
do Zucchini Restaurante

Kemily Bianca

Ísis Bochicchio

Tuanny Silva

Cido Rodrigues, da
Floricultura Bella Flor,
responsável pela
ambientação do encontro

Adriana Silva, leia-se À Mesa Posta

Mariana Müller e Alessan Silva
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TÔ NUDE!
Ai ai ai... E num espaço 
chique e badalado, que 
um bambambã magya 
(bem casado, diga-se 
de passagem!) entrou 
pronto para as compras?! 
Ao passar pelas 
atendentes, uma 
confidenciou às amigas: 

“Que homem cheiroso! 
A mulher esquisita 
que me desculpe, mas 
ovulei!”. E fez questão 
de dar atendimento 
vip ao bofe. Segura o 
fogo na Dirce, Marilú!

É PIC!
Ivani Miano Ferro 
recebe os cumprimentos 
nesse domingo por 
mais uma primavera. 
Tem comemoração 
em família!

CARINHO & ANIMAÇÃO

TÔ NUDE!
Ai ai ai... E num espaço 
chique e badalado, que 
um bambambã magya 
(bem casado, diga-se 
de passagem!) entrou 
pronto para as compras?! 
Ao passar pelas 
atendentes, uma 
confidenciou às amigas: 

“Que homem cheiroso! 
A mulher esquisita 
que me desculpe, mas 
ovulei!”. E fez questão 
de dar atendimento 
vip ao bofe. Segura o 
fogo na Dirce, Marilú!

A socialite Andreza Assolari ganhou 
uma festa surpresa organizada em de-
talhes pelo ‘namorido’ Daniel Romi Fur-
lan em comemoração ao seu aniver-
sário de 33 anos. A recepção também 
marcou o retorno da sogra, a matriar-
ca Claudia Romi, que mora na Flórida, 
nos Estados Unidos, e desenvolve um 
belíssimo trabalho missionário pelas re-
giões mais pobres do mundo. Claudia fi-
cou emocionadíssima ao ser recepcio-
nada pelos filhos, netos e bisneto. A re-
cepção aconteceu no Fun Club Buffet e 
tudo estava impecável. Diante da mesa 

do bolo, Andreza também ficou bastan-
te emocionada com a homenagem. Na 
ambientação, balões em diversos ta-
manhos e arranjos multicoloridos com 
predominância da cor marsala. O bo-
lo de andares, também marsala, trazia 
detalhes em dourado. A aniversariante 
usou um look despojado em azul candy 
e branco com babados, perfeito para a 
ocasião. No almoço, mix das culinárias 
brasileira e internacional com destaque 
para o mignon ao molho madeira. Es-
pumante borbulhando nas taças, pique 
é pique vibrante e muita descontração.

VELINHAS!
Comemorando idade nova 
nessa sexta-feira: Jhenifer 
Bricheze, Ana Sgobin, 
Marilda Arabe de Souza 
(foto), Adolpho Zancopé, 
Albert Elias e Margô 
Rodrigues. No sábado é 
a vez de Roberta Chiconi, 
Felipe Pazini, Glenas 
Santos e Divina Oliveira 
Favoretto apagarem 
velinhas. E no domingo, 
os aniversariantes são 
Daniela Glasser, Paulinho 
Rocha e Odisséia 
Bragagnolli. Felicidades!

A aniversariante Andreza Assolari ganhou festa surpresa
preparada pelo ‘namorido’ Daniel Romi Furlan

Lilian e Matheus Romi Furlan com a
filha Gabriela e a sobrinha Domênica

Cássia Assolari,
filha da aniversariante

João Antônio Assolari,
filho da aniversariante

A matriarca Claudia Romi,
a Cacau, bastante
emocionada com sua
recepção de volta ao Brasil 

Gravidíssimos! Camila e
Gustavo Novaes com o filho Caetano
(e Benício, que está a caminho)

Zana e João Assolari,
pais da aniversariante

Franciele Assolari e
Eric Vieira com o filho Pedro
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O vereador Lucas Leoncine 
(PSDB) reuniu-se com o diretor do 
Departamento de Estradas e Rodagem 
de São Paulo (DER-SP), Danilo Dezan, 
semana passada, para solicitar a 
construção de nova transposição sobre 
a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) na 
região do bairro Jardim Terramérica. 
Durante o encontro, Leoncine explicou 
a necessidade da obra e destacou 
que já existe histórico de pedidos 
para o departamento com relação 
à benfeitoria. “Moradores relatam a 
dificuldade que encontram ao chegar 
ou sair dos bairros próximos da rodovia, 
principalmente com o crescimento 
contínuo da região, com a formação de 
novos bairros e extensos condomínios, 
aumentando consideravelmente 
a população do local”, destacou. 
O parlamentar entregou ofício ao 
diretor do DER solicitando a adoção 
de medidas para a construção da 
transposição. “Já existem pedidos 
anteriores para a realização desta 
obra e a adoção das medidas tem 
como objetivo facilitar o escoamento 
do trânsito dessas regiões que hoje 
carecem de atenção, como é o exemplo 
da Avenida Iacanga e da Avenida 
Cillos, que não têm comportado a alta 
demanda de veículos e atualmente 
são as únicas alternativas que os 
moradores possuem para transpor a 
rodovia”, concluiu Leoncine. (DA REDAÇÃO

A procura pelos cursos de 
costura industrial e de modinha 
e malharia, oferecidos pelo Cuca 
(Centro da Universidade do 
Conhecimento de Americana), 
superou as expectativas dos 
organizadores. Em três dias, 
o centro recebeu 210 inscritos 
para os dois cursos, que neste momento, estão oferecendo dez 
vagas para cada modalidade. “Devido à pandemia, o número 
de alunas por turma ficou mais restrito. Mas pretendemos abrir 
novas turmas em breve e essas inscritas serão chamadas para 
participar dos cursos. O objetivo é formar mão de obra qualificada 
e já direcionada à demanda do mercado de trabalho local, 
facilitando a colocação dessas alunas e ajudando as empresas 
da cidade a suprir a enorme demanda por essas profissionais”, 
destacou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, 
Rafael de Barro (foto). O secretário adjunto lembrou, ainda, que 
a procura por costureiras no PAT é muito grande, com demanda 
crescente. “Sabíamos que (a demanda) era alta, mas o número 
de inscritas superou nossas expectativas. Estamos formando 
mão de obra qualificada tanto para atender as pessoas que 
se encontram desempregadas como para sanar a demanda 
das empresas do município. E estamos juntando duas coisas 
positivas em uma mesma ação”, concluiu Rafael. (DA REDAÇÃO)

Os vereadores Thiago Martins (PV), que é o presidente da Câmara, Leco (Podemos) e 
Marcos Caetano (PL) visitaram o Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira “Salvação”, 
segunda-feira (22), para conhecerem a estrutura do local, avaliar as necessidades e 
demandas do local e as expectativas com as obras de expansão que serão realizadas. 
Os parlamentares foram acompanhados pelos permissionários Edmir Gonçalves e Josué de 
Andrade (E. J. Escola de Aviação) e Paulo Paiva (Full Copters Aviation), e pelo funcionário 
da Administração, Márcio Betini. O aeroporto passará por processo de expansão para 
ampliação da pista de pouso e decolagem, além de construção de novos hangares, 
através de investimento do governo estadual. Atualmente, já estão em andamento obras 
de reforma do prédio administrativo. Para viabilizar a expansão, foi aprovado na Câmara 
projeto de lei que altera a classificação da área pública no entorno do aeroporto, permitindo 
a ampliação da pista. “A ampliação da pista permitirá maior número de voos e comportará 
aviões de médio e grande porte. Todo projeto foi amparado por estudo desenvolvido 
por engenheiros e técnicos da área. Será um avanço no desenvolvimento de Americana, 
principalmente no setor logístico e comercial”, avaliou Thiago Martins. (DA REDAÇÃO)

LEONCINE 
SOLICITA NOVA 
TRANSPOSIÇÃO NA 
RODOVIA SP-304

PROCURA 
POR CURSOS 
SUPERA AS
EXPECTATIVAS

VEREADORES VISITAM AEROPORTO

Os novos membros do Conselho Municipal do Idoso (Comid) de Americana - gestão 2021/2023 - tomaram posse, segunda-feira (22), na sede 
da Casa dos Conselhos. O prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani 
Hellen Munhoz Fernandes, o vereador Gualter Amado, entre outros convidados, acompanharam a solenidade. Maria Cristina Louzado Vianna, 
representando a Pastoral do Idoso, foi eleita presidente do Comid; a vice-presidente é Mayne Patrício Malagutti, representando a Secretaria de 
Assistência Social e Direitos Humanos; Rosana de Camargo Valoto, representando o Benaiah, é a 1ª secretária, enquanto Fábio Rogério Vital da 
Silva, representando o Poder Legislativo, fica como 2º secretário. Fazem parte da nova composição do Comid os seguintes conselheiros titulares: 
Mayne Malagutti, Mairton Francisco, Daiana Zucarato, Ricardo Hetzl, Andrea Piscitelli, Rachel Pessoa, Tiago Mendes, Fábio Vital, Carolina Deiroez, 
Rosana Valoto, Carina Magossi, Tais Cardeliquio, Mercedes Furlan, Vitória Saad, Maria Cristina Vianna e Danielle Curciol. (DA REDAÇÃO)

CONSELHEIROS DO COMID SÃO EMPOSSADOS

DIVULGAÇÃO
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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!

CHICO PEDE VERBA PARA SAÚDE
R$ 2,3 MILHÕES

DA REDAÇÃO

O prefeito Chico Sardelli soli-
citou R$ 2,3 milhões em recur-
sos estaduais para o investi-
mento na Saúde de America-
na. O pedido foi feito ao depu-
tado Rafa Zimbaldi, que esteve 
no gabinete do chefe do Exe-
cutivo no início desta semana 
e que acredita na possibilidade 
de incluir Americana no rol de 
municípios contemplados.

Chico pediu a destinação de 
R$ 1 milhão para a reforma da 
ala 4 do Hospital Municipal Dr. 
Waldemar Tebaldi, onde está 
localizada a maternidade. De 
acordo com o superintendente 
da Fusame (Fundação de Saú-
de de Americana), José Carlos 
Marzochi, a maternidade, on-
de nascem em média 90 crian-
ças por mês, passou pela últi-
ma reforma há 40 anos. A Fu-
same é a autarquia responsá-
vel pela administração do HM.

O prefeito também entre-
gou outro ofício ao deputado 
solicitando a compra de um 

CADEIRANTES

DA REDAÇÃO

O vereador Leco (Podemos) 
reuniu-se com o prefeito Chi-
co Sardelli e o deputado esta-
dual Ataide Teruel (Podemos), 
semana passada, no gabine-
te do chefe do Executivo de 
Americana, para tratar de in-
vestimentos na área de saúde. 
Durante o encontro, Leco en-

tregou ao deputado ofício soli-
citando emendas parlamenta-
res e a destinação de recursos 
financeiros do governo do Es-
tado que possibilitem a com-
pra de uma van adaptada com 
plataforma elevatória para o 
transporte de cadeirantes.

“Atualmente, a secreta-
ria municipal de Saúde não 
conta com veículos moder-

nos para realizar o transpor-
te dos pacientes que fazem 
seus tratamentos de radiote-
rapia, quimioterapia e hemo-
diálise, entre outros, em ou-
tras cidades, sendo utilizados 
veículos de passeio e kombis”, 
explicou o vereador.

Ataide Teruel se comprome-
teu a buscar os recursos para 
fazer a doação da van adap-

tada e reafirmou a apresen-
tação de emendas parlamen-
tares para destinação de ver-
bas estaduais no valor de R$ 
1,5 milhão ao município, sendo 
R$ 500 mil direcionados para 
a área da saúde e R$ 1 milhão 
para investimentos em infraes-
trutura. A verba havia sido soli-
citada por Leco em reunião an-
terior com o deputado.Leco quer melhorias no transporte de cadeirantes

DIVULGAÇÃO

O vereador Dr. Daniel 
(PDT) está solicitando 
informações da prefeitura 
sobre a disponibilidade de 
médico neuropediatra na 
rede pública de saúde. Ele 
relatou em requerimento que 
foi procurado por pais sobre 
a dificuldade em conseguir 
consulta com médicos desta 
especialidade. “O atendimento 
ocorre, na maioria das 
consultas, às crianças que possuem alguma deficiência 
relacionada ao sistema nervoso central e periférico, tais 
como epilepsia e crise convulsiva, autismo, hiperatividade 
e déficit de atenção (TDAH), paralisia cerebral e doenças 
musculares, entre outras”, comentou. Segundo Dr. Daniel, 
a disponibilidade de neuropediatra é de fundamental 
importância para o tratamento dessas crianças. 
“O acompanhamento do desenvolvimento neurológico das 
crianças é imprescindível para que cresçam com saúde. Essa 
é a importância da neuropediatria na rede pública de saúde: 
que possa atender nossas crianças, solicitar exames clínicos, 
analisar as aquisições motoras, cognitivas e de linguagem, 
diagnosticar e tratar doenças”, acrescentou. (DA REDAÇÃO)

DR. DANIEL QUESTIONA
SOBRE NEUROPEDIATRA
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Reforma de
ala no HM e
compra de
tomógrafo
são objetivos

novo tomógrafo com 32 ca-
nais, orçado em R$ 1,3 milhão. 
O equipamento atual está de-
fasado e a aquisição de um no-
vo promete agilizar a realiza-
ção dos procedimentos, segun-
do Marzochi, que também par-
ticipou do encontro. Chico se 

mostrou esperançoso de que 
ao menos uma das solicitações 
seja contemplada. “O deputa-
do foi muito atencioso e dis-
ponível. Faremos de tudo para 
que a saúde de Americana seja 
beneficiada com novos investi-
mentos”, afirmou o prefeito.

Chico e Zimbaldi se encontraram no início desta semana no gabinete do prefeito

BEATRIZ COSTA | DIVULGAÇÃO
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OSWALDO, O CAIXEIRO VIAJANTE... OSWALDO NOGUEIRA
@oswaldo_nogueira

PETROBRAS: O MONOPÓLIO É BOM OU RUIM?

E m 1954 ela foi criada 
com o lema: “O petró-
leo é nosso”. Será que 

é mesmo?  Com esse monopó-
lio, o Brasil só conseguiu sua 
auto suficiência depois de 50 
anos, muito depois dos nossos 
vizinhos Venezuela e Argen-
tina. A LyondellBasell, tercei-
ra petroquímica do mundo, re-
centemente demonstrou inte-

resse em investir no Brasil, mas 
infelizmente desistindo.

Outro exemplo aconteceu 
com  a DOW Química, a maior 
petroquímica do mundo que foi 
a pioneira na fabricação de po-
lietileno no Brasil da década de 
60, cuja planta em Cubatão tor-
nou-se insuficiente para aten-
der o consumo crescente de 
plástico no mercado brasileiro.

Tive a oportunidade de ir 
em um Congresso da DOW 
Química em Nova Iorque e 
após o encerramento do mes-
mo, fui cumprimentar o pre-
sidente mundial da empresa, 
e perguntei a ele porque não 
ampliava a planta de Cubatão. 
Ele me disse que queria fazê-

-lo, mas a Petrobras não lhe 
aumentava a cota de maté-

ria prima necessária para es-
sa ampliação. Eles desistiram 
do Brasil, e venderam a fábri-
ca para a BRASKEM, que ho-
je detém o monopólio das re-
sinas plásticas.

Passados 5 anos, fui convi-
dado para a inauguração da 
nova planta da DOW Quími-
ca construída em Baía Blan-
ca, na Argentina. Novamente 

fui cumprimentar o presiden-
te mundial. Ele me reconhe-
ceu e disse: “O senhor é aque-
le brasileiro que me pergun-
tou sobre a planta de Cubatão 
certa vez? Olha aí, essa planta 
era para estar no Brasil, viu?”...

Foi uma tristeza para mim! 
Hoje o Brasil importa o polieti-
leno produzido pela DOW Quí-
mica na Argentina. Perdemos 

empregos e divisas. Chego a 
conclusão que o monopólio foi 
ruim para o Brasil e que infeliz-
mente o petróleo não é nosso, 
é da PETROBRAS!

OSWALDO NOGUEIRA
Empresário
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ALEX FERREIRA

A Faculdade de Americana, 
através de sua clínica de fisio-
terapia, está oferecendo gra-
tuitamente avaliação e reabi-
litação para quem contraiu o 
novo coronavírus e ainda so-
fre com sequelas da doença. 
As vagas são limitadas e não é 
preciso encaminhamento mé-
dico. Os atendimentos são rea-
lizados pelos alunos do cur-
so de fisioterapia, sob supervi-

são dos professores da área, e 
acontecem às quartas e quin-
tas-feiras no período da tarde.

Os pacientes que entram 
no programa de Reabilitação 
Pós-Covid da FAM passam por 
avaliação fisioterapêutica para 
que sejam identificadas neces-
sidades e dificuldades de cada 
um. Após este procedimento, o 
paciente recebe um programa 
de exercícios específicos pa-
ra melhorar a força e consciên-
cia da respiração ou exercícios 

SAÚDE

FAM OFERECE 
PROGRAMA DE 
REABILITAÇÃO 
PÓS-COVID

de resistência muscular global 
com exercícios na bicicleta, uso 
de pesos, entre outros.

“Fomos notando a necessi-
dade de colaborar com as pes-
soas que passaram pela co-
vid-19 e sofrem agora com pro-
blemas não só respiratórios, 
mas também de limitação física, 
como cansaço e fadiga muscu-
lar”, comentou a coordenadora 
de Fisioterapia da Faculdade de 
Americana, Adriana Pertille.

Claudival Jorge, 58 anos, 
contraiu o coronavírus e ficou 
internado por dois dias. Ele 
contou que foi fumante duran-
te muito tempo e o cansaço no 
dia a dia era grande. “ Estou 
há uns três meses tratando na 
FAM, o atendimento está sen-
do ótimo, sentia muito cansa-
ço, já melhorei mais de 50%”, 
afirmou. Para agendar o aten-
dimento, os interessados de-
vem entrar em contato através 
do telefone (19) 3465-8100.FAM abriu sua clínica de fisioterapia para pacientes do coronavírus

FAM | DIVULGAÇÃO


