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A temporada 2021 do Pé de Chumbo começou com disputa intensa entre Théo Trevisani 
e Rafael Contatto. Destaques na rodada em Paulínia, os dois fecharam a etapa com a 
mesma pontuação, mas o piloto #27 levou vantagem nos critérios de desempate. P. 7 a 10
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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!
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LENDAS DO FUTEBOL ORESTES CAMARGO NEVES
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V ocê sabe qual foi o maior 
prêmio já pago a um só 
ganhador da Mega Sena, 

no Brasil? Foi no dia 11 de maio 
de 2019, no valor aproxima-
do de R$ 290 milhões. Foi uma 
aposta simples de R$ 3,50, para 
um mega sortudo que, ao apos-
tar, tinha 1 (uma!) chance em 
50.063.860 de acertar. Pois é, 
esta façanha representa o que, 
segundo a revista especializa-
da Forbes, Leonel Messi ganha 
a cada três meses!!!

Ainda, segundo a mesma 
revista, Cristiano Ronaldo (fo-
to) e Neymar faturam, cada 
um, mais de 90 milhões de eu-

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

ros por ano, ou seja, sete mi-
lhões e meio de euros por mês 
(aproximadamente, R$ 50 mi-
lhões por mês!)! Seriam esses 
ganhos absurdos e “injustos”? 
Em primeiro lugar, temos que 
levar em conta que quem lhes 
paga toda essa fortuna deve 
estar ganhando muito mais 
que isso. Do contrário, esta-
riam rasgando dinheiro...

Some-se a essas informa-
ções que os 100 atletas mais 
bem pagos ganharam, juntos, 
US$ 3,6 bilhões em 2020 (9% 
menos do que em 2019), em 
plena pandemia mundial! Con-
tinuar insistindo que futebol é 

algo desimportante é um con-
ceito falacioso e moralista! Afi-
nal, em 2016, ano da Copa do 
Mundo na Rússia, só o merca-
do do futebol na Europa atingiu 
a marca de 25 bilhões de euros 
(cerca de R$ 112 bilhões), mais 
que o PIB de 99 países, como 
Camarões, Estônia, Camboja, 
Moçambique ou Paraguai.

Voltando à questão do me-
recimento, digo que esses 100 
atletas não ganham toda es-
sa grana porque “só” têm mui-
to talento. São atletas que trei-
nam incessantemente, com 
um desgaste físico e emocio-
nal, que nós cidadãos comuns 

não temos a menor ideia do 
que seja! São jovens que, ao 
mesmo tempo que são mui-
to badalados e bem remune-
rados, têm uma exposição de 
suas vidas pessoais que, mui-
tas vezes, não têm o preparo 
necessário para enfrentar.

Além disso, treinam de uma 
maneira sobre-humana! Não 
sou eu quem diz isso, mas os 
especialistas, pois já é consen-
so que o esporte de alto rendi-
mento não é saudável! Termi-
nam suas carreiras por volta 
de 35 anos e passam a conviver 
com dores iguais às de septua-
genários. Têm que ter um nível 

de concentração absurdo, pois 
seus erros frustram milhões de 
torcedores e são (inclusive, seus 
familiares!) massacrados nas re-
des sociais e na imprensa!

O ex-jogador de futebol Só-
crates, uma vez perguntado so-
bre seus altos salários (que nos 
dias de hoje seriam próximos 
do que ganha uma jovem pro-
messa de um time grande, re-
cém vindo das categorias de 
base...), respondeu: “Ganho 
bem mais do preciso, mas bem 
menos do que eu mereço!”...

OS GRANDES SALÁRIOS!
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DISTRIBUIÇÃO TEM INÍCIO NA 2ª FEIRA
ALMANAQUE DO RIO BRANCO

DA REDAÇÃO

O livro “Almanaque do Rio Branco – O 
Embaixador de Americana” começará a 
ser distribuído gratuitamente, na Biblio-
teca de Americana, a partir da sema-
na que vem, mediante preenchimen-
to de formulário on-line que está dis-
ponível desde ontem (6). Os interessa-
dos em ter um exemplar devem aces-
sar o link http://bit.ly/almanaquedorio-
branco, preenchendo nome completo, 
e-mail, CPF, endereço e número do ce-
lular; em seguida, cada um receberá e-
mail de confirmação do preenchimento. 
Com o documento original do CPF in-
formado no formulário, a pessoa retira 
um exemplar do livro na biblioteca entre 
os dias 10 e 21 deste mês ou até se es-
gotarem os 500 exemplares disponíveis.

A retirada dos livros ocorrerá ex-
clusivamente na Biblioteca Municipal 
nas datas indicadas. A quantidade de 
exemplares é limitada e eles serão en-
tregues por ordem de retirada na bi-
blioteca – por isso, o preenchimento 
do formulário on-line não garante a 
entrega do livro, o que está condicio-
nado à disponibilidade de estoque. A 
biblioteca fica na Praça Comendador 
Müller, 172, no Centro. O horário de 
atendimento ao público é das 11 às 16 
horas, de segunda a sexta-feira.

“Rio Branco - O Embaixador de Ame-
ricana” é um projeto cultural realizado 
por meio do Programa de Ação Cultu-
ral - ProAC-SP, da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do Estado de São 
Paulo, com produção cultural da 3ma-
rias. O almanaque, de autoria de Clau-

dio Gioria, é um livro de capa dura, com 
576 páginas, que cumpre a sua função 
de almanaque, mas sem deixar de deta-
lhar a história do clube desde antes da 
fundação, em 1913, com a introdução do 
esporte na ainda Villa Americana, então 
um distrito do município de Campinas.

O almanaque começa contando a 
história do Rio Branco, com cerca de 
280 fotos em páginas coloridas. A par-
tir de 1979, quando o Tigre voltou ao fu-
tebol depois de um hiato de 20 anos, 
essa história é contada ano a ano. A pri-
meira parte do livro é encerrada com 
a história detalhada da construção do 
Riobrancão, que ganhou o nome de Es-
tádio Décio Vitta em 1986.

A seção almanaque começa com o 
“Jogo a Jogo”, com as fichas técnicas de 
pouco mais de 2.100 jogos do Rio Bran-

co, curiosidades de diversas partidas e 
as classificações de cada fase de cam-
peonatos disputados pelo Tigre. E tem 
sequência com o “Quem é Quem”, que 
reúne biografias – acompanhadas do 
número de jogos, gols, vitórias, empa-
tes e derrotas – de cada um dos 1.637 
jogadores que vestiram a camisa do 
clube e dos 108 treinadores que já co-
mandaram o time, com 1.321 fotos de 
jogadores e 96 de técnicos.

O livro traz ainda as escalações do 
Rio Branco em todos os jogos que 
o clube disputou na Copa São Pau-
lo de Juniores, os números contra to-
dos os adversários ao longo da histó-
ria e uma série de curiosidades na se-
ção tira-teima, encerrada com a lista 
de todos os presidentes e a evolução 
do escudo do clube. 

DIVULGAÇÃO

JUAREZ GODOY | DIVULGAÇÃO
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Após duas tentativas frustradas em 2020, os ciclistas Valdinei 
Ferreira e Fabrício Barbosa, que são alunos do Grae Team, 
completaram o Caminho da Fé entre Águas da Prata a Aparecida 
do Norte. Tendo Rodrigo Hilario como apoio, eles percorreram os 
320 km em 32h40, sendo 24h10 pedalando. A dupla começou a 
peregrinação na sexta-feira (30), às 7h10, e terminou no sábado 
(1), às 15h50. "Foi um feito extremamente difícil. A temperatura 
mínima durante a madrugada foi de 5 graus", disse Guilherme 
Rodrigues, head coach do Grae. No ano passado, a primeira 
tentativa de Valdinei e Fabrício foi em março. Após 60 km, eles 
tiveram que abandonar porque o caminho estava interditado 
por causa da pandemia. A segunda foi em setembro, mas a 
chuva impediu a subida da Serra da Luminosa. (ZARAMELO JR.)

CICLISTAS COMPLETAM 
O "CAMINHO DA FÉ"

FLAMENGO PRORROGA AS 
INSCRIÇÕES DO MINICAMPO

DIVULGAÇÃO

O americanense André Moraes Jr., 21 anos, ficou em 
segundo lugar da categoria GT4 na etapa de abertura 
do Império Endurance Brasil, sábado (1), no autódromo 
internacional de Goiânia (GO). Na prova de quatro 
horas de duração, ele dividiu a McLaren 570s da Autlog 
Racing com Cássio Homem de Mello, Flávio Abrunhoza 
e Leandro Ferrari. O grid geral teve 33 carros e a equipe 
com André Jr. terminou em 17º lugar. Na categoria 
GT4, eles ficaram atrás apenas dos vencedores Átila 
Abreu e Léo Sanches, campeões na última temporada 
e que foram à pista com uma Mercedes. Na terceira 
posição ficou a BMW da Eurobike com Lucas Foresti, 
Henri Visconde e Paulo Sousa. “Lideramos boa 
parte da corrida. Na verdade, pode colocar aí 50% 
da corrida. Mas, por conta de ritmo mesmo, a gente 
acabou ficando com o segundo lugar”, disse André 
Jr. ao repórter Rodrigo Alonso, do jornal O Liberal. 
A segunda etapa do Império Endurance está agendada 
para 5 de junho, em Curitiba (PR). (ZARAMELO JR.)

ANDRÉ JR. FICA EM 
2º NA ABERTURA 
DO ENDURANCE

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

A diretoria do Flamengo Futebol Clube anunciou que 
prorrogou até o próximo dia 22 o prazo da 1ª fase de 
para a 63ª edição do campeonato de minicampo, que 
tem previsão de início para 10 de junho, com patrocínio 
do PHS Samaritano Saúde. Podem participar somente 
associados. São 10 categorias, divididas por faixa etária: pré-
mirim (nascidos de 2011 a 2015), mirim (de 2008 a 2010), 
infantil (de 2005 a 2007), feminino (até 2007), jovem (de 
1992 a 2004), intermediária (de 1986 a 1991), senior (de 
1980 a 1985), super senior (de 1972 a 1979), master (de 
1964 a 1971) e super master (até 1963). (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE MAIO DE 2019

 SECRETARIA BUSCA PARCEIROS 

Por meio de convênio entre o poder público e a iniciativa 
privada, a Secretaria de Esportes de Americana realiza o 
programa "Amigos do Esporte", que tem como objetivo 
melhorar a estrutura e investir em espaços públicos, com 
contrapartidas publicitárias, ou seja, os parceiros fazem 
manutenções, reformas ou construções nas áreas esportivas 
e são permitidas a divulgação de suas empresas nesses locais.  
De acordo com a secretária de Esportes Grasiele Rezende, são 
várias opções de investimentos e podem participar pessoas 
jurídicas, associações de classe, de bairro, clubes de serviços e 
pessoas jurídicas. As melhorias podem ser feitas em diferentes 
locais, como praças de esportes, ginásios, quadras, piscinas, 
pistas, velódromos, campos e vestiários, entre outras estruturas 
que são contempladas nesses complexos. O programa 

“Amigos do Esporte” é amparado por lei municipal. (DA REDAÇÃO)
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WINNER INVESTE NA AMPLIAÇÃO E CONSOLIDA-SE COMO REFERÊNCIA
ACADEMIA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Mesmo num momento con-
turbado em todo o planeta por 
causa da pandemia, a Winner 
Academia decidiu ousar e inves-
tir na ampliação de suas qua-
dras, consolidando-se como re-
ferência na região. Instalada no 
distrito industrial de Santa Bár-
bara d´Oeste, próximo à divi-
sa com Americana, a academia 
tem atraído centenas de espor-
tistas para a prática de tênis, ra-
quetinha e beach tennis.

Recentemente, a Winner fi-
nalizou a construção de três 
novas quadras de beach ten-
nis, modalidade que tem re-
gistrado crescimento bastan-
te significativo. O número sal-
tou de duas para cinco qua-
dras, todas com areia de altís-
sima qualidade e 98% de pure-
za. "Usamos areia lavada e tra-
tada, que tem custo bem mais 
alto. O sistema de drenagem 
é bem legal. Quando chove, a 
absorção da água é muito boa", 

Beach tennis 
ganha 3 quadras 
e tem procura 
elevada dos 
esportistas

estão previstas ampliação e 
mudança de local da loja de 
material esportivo, construção 
da nova recepção e da área de 
fisioterapia e centralização da 
lanchonete, além da instalação 
de um restaurante.

Ricardo ainda citou que a 
academia está trazendo ino-
vações, como, por exemplo, 
som ambiente e filmagens de 
jogos. "Quanto ao som, a ga-
lera pode plugar e ouvir a pró-
pria playlist enquanto joga ou 
simplesmente acompanha a 
movimentação nas quadras. 
E com o sistema de filmagem, 
que será acessado por dispo-
sitivo, o jogador pode baixar 
um lance bem legal que te-
nha feito. Isso é novo aqui na 
região, só tem em São Paulo", 
disse o diretor da Winner.

Segundo Ricardo Candido, 
assim como já ocorre com o 
tênis, a Winner lançará o Ran-
king de Beach Tennis, com dis-
puta em duas categorias e ten-
do como premiação principal 
uma viagem internacional.

explicou Ricardo Candido, um 
dos diretores da Winner.

O complexo de beach ten-
nis também ganhou área gour-
met e deck elevado. "O espa-
ço gourmet tem toda estrutu-
ra, inclusive churrasqueira, e, 
certamente, será bastante uti-

lizado pós-pandemia. E o deck, 
que fica entre as quadras, ofe-
rece ao público a possibilidade 
de acompanhar os jogos do al-
to", salientou Ricardo.

E os investimentos da Win-
ner Academia não ficam res-
tritos ao beach tennis. O com-

plexo de saibro para tênis e ra-
quetinha, que hoje conta com 
quatro quadras, passará a ter 
sete até o segundo semestre. 

"Estamos com nova área e va-
mos construir mais três qua-
dras", confirmou o diretor. No 
projeto de ampliação também 

As novas quadras de beach tennis já estão sendo utilizadas e têm atraído grande número de jogadores

ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE ABRIL DE 2021
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WINNER INVESTE NA AMPLIAÇÃO E CONSOLIDA-SE COMO REFERÊNCIA

Diretor da Winner Academia, 
Edson Couto disse que o ob-
jetivo dos investimentos em 
todo complexo é oferecer 
mais esporte às pessoas que 
já frequentam e que passa-
rão a frequentar o espaço no 
distrito industrial de Santa 
Bárbara d´Oeste. "Com es-
se crescimento, aumentan-
do o número de quadras e 
melhorando a estrutura co-
mo um todo, nossos clien-
tes terão esporte e atendi-

mento com muito mais qua-
lidade", comentou. De acor-
do com Couto, a diretoria 
da Winner zela por serviços 
qualificados, dentro e fora 
das quadras. "Temos mui-
tas famílias que frenquen-
tam a academia e partici-
pam ativamente de nossas 
atividades. Por isso, sempre 
buscamos melhorar nosso 
atendimento e qualificar ain-
da mais a estrutura", salien-
tou o diretor. (ZARAMELO JR.)

O casal Cibele Mirandola, vete-
rinária, e Ricardo de Leon, ad-
ministrador, ambos de 47 anos, 
é presença frequente nas qua-
dras de beach tennis da Win-
ner Academia. Eles começa-
ram a jogar no ano passado e 
de imediato explodiu a paixão 
pela modalidade.

A pedido do O JOGO, Cibe-
le e Ricardo fizeram relato con-
tando desde quando (e por que) 
conheceram a academia, como 
foi o contato com o beach ten-
nis e como se sentem na rotina 
do esporte no local. Confira!

"Nosso contato com o bea-
ch tennis foi bem após a nossa 
volta do México e bem no au-
ge da pandemia, em 2020. Es-
távamos inicialmente à procu-
ra das aulas de tênis para nos-
sas filhas, em que pudésse-
mos juntar exercício ao ar li-
vre e afastado do contato mui-
to próximo de outras pessoas. 
Daí nos recomendaram a Win-
ner Academia, onde fomos re-
cebidos de braços abertos e 
com pronta resposta às neces-
sidade de horário,  valores e 
grupos ao nível do aluno.

Algumas semanas após a 
rotina de aulas das filhas, per-
cebemos que tinha um jogo 
com raquetes diferentes, em 
duplas, e na areia, coisa que 
despertou o nosso interesse 
imediatamente!

Ao primeiro contato que ti-
vemos com o esporte (beach 
tennis), despertou uma paixão 
e literalmente o vício pelo jogo. 
Primeiramente, pela quebra 
do cenário que você já vivên-
cia, ao sair da rotina do traba-
lho para um espaco que reme-
te PRAIA, SAÚDE, LIBERDADE.

O beach tennis permite jogar 
sem aquela exigência de técni-
cas e tempo como o tênis. Con-
segue-se jogar com todo tipo e 
perfil de esportista, do mais bá-
sico ao  avançado, sem importar 
idade ou sexo! E perder peso ou 
manter a linha de uma forma di-
vertida e muito prazerosa.

Junto com isto, e acredita-
mos seja um fator de grande 
destaque, as instalações, es-
paços e energia que a Winner 
Academia  proporciona, des-
de o respeito, cuidado, simpli-
cidade e acolhimento dos co-

CASAL FALA DA PAIXÃO PELO BEACH TENNIS

laboradores do clube em qual-
quer dos espaços, assim como 
o ambiente das pessoas que 
frequentam o local, tornando-

-se um clube familiar fantástico.
Enfim, para nós tem sido 

um pivô em todo esse perío-

do de pandemia para desco-
brir nossa capacidade em um 
esporte relativamente novo e 
crescente a passos gigantes-
cos, além de não deixar do lado 
que ao término do jogo, pode-
mos beber uma cerveja gelada!"

Ricardo e Cibele estão sempre nas quadras da Winner

“OBJETIVO É OFERECER
AINDA MAIS ESPORTE”

"Também vamos retomar 
nosso projeto social e formar 
equipes de competição, tanto 
de tênis como de beach tennis, 
para representar a academia 

em campeonato federados. Es-
tamos em entendimentos com 
as federações das duas moda-
lidades para sediar torneios ofi-
ciais", finalizou Ricardo.

Com o sistema de filmagem, 
que será acessado por 
dispositivo, o jogador 
pode baixar um lance bem 
legal que tenha feito.”
RICARDO CANDIDO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 5 DE MAIO DE 2021
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JOGADORES FAZEM ELOGIOS À WINNER
ACADEMIA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Seja de tênis ou raquetinha, se-
ja de beach tennis, fato é que a 
estrutura oferecida pela Winner 
Academia recebe elogios dos 
jogadores que utilizam o saibro 
ou a areia do complexo esporti-
vo no distrito industrial de San-
ta Bárbara d´Oeste. E essa roti-
na de comentários positivos tem 
tudo para ficar ainda mais inten-
sa com o investimento que vem 
sendo feito na ampliação e me-

lhorias. "A Winner vem ganhan-
do cada vez mais espaço no 
meu dia a dia. Acompanhar ca-
da passo dessa ampliação é sen-
tir o carinho que a academia tem 
como o atleta. As novas quadras 
de beach tennis foram providen-
ciais para atender esse espor-
te delicioso e que só cresce. O 
local ficou simplesmente incrí-
vel", disse a estudante de edu-
cação física Bruna Parazzi Doria.

"Pratico tênis, beach tennis 
e raquetinha na Winner e, por 
sua localização privilegiada, 

consigo reunir meus amigos 
das cidades vizinhas para mo-
mentos de muito ṕlay´ e di-
versão em um ambiente sem-
pre muito agradável, com óti-
mo atendimento e muito fami-
liar", acrescentou Bruna.

Um dos novos frequentado-
res das quadras de beach ten-
nis, o médico ortopedista Rena-
to Sega comentou que "a Win-
ner conseguiu um espaço mui-
to bom para a prática destas 
três modalidades (beach, tê-
nis e raquetinha). A academia 
fica numa região muito próxi-
ma de Americana, o que facili-
ta o acesso para os esportistas."

Na avaliação de Sega, "o 
beach tennis hoje é uma fe-

bre e a Winner está com cin-
co quadras em funcionamen-
to, quadras de excelente qua-
lidade, com bom espaço en-
tre elas. O mais importante 
que vejo é o ambiente, que é 
bem familiar, além de ser lo-
cal de encontro da moçada e 
dos amigos, com espaço para 
quem quer ficar assistindo. A 
academia está muito bem es-
truturada, acredito que seja a 
melhor hoje na região."

O engenheiro Leonardo Cé-
sar Leal afirmou que "a Win-
ner é uma excelente academia, 
tem um ambiente super famí-
liar. Frequento o local há mais 
de dois anos e fui muito bem 
recebido por todos, tanto fun-

cionários quanto pelos demais 
clientes. A estrutura é excelen-
te, as quadras estão sempre 
bem cuidadas e administradas 
com marcação de horários. A 
loja tem produtos de excelente 
qualidade e preços justos."

Leonardo também citou 
que "a lanchonete é bastan-
te frequentada, pois o pessoal 
vai para comemorar as vitórias 
ou esquecer as derrotas. Com 
a ampliação que está sendo 
feita, na minha opinião a Win-
ner vai se tornar a maior aca-
demia da região. Parabenizo a 
diretoria pela evolução."

"Comecei a jogar tênis de 
maneira mais efetiva nos cam-
peonatos da Winner. Antes, jo-

gava só raquetinha. Passei a 
me empenhar mais no tênis de-
vido à estrutura organizacional 
da Winner, que é muito bem 
feita, chama muito a atenção 
dos participantes. Os direto-
res estão sempre prontos a nos 
atender", afirmou o diretor co-
mercial Eduardo Giraldelli.

"Estou muito feliz com a 
qualidade do produto que a 
Winner está agregando com 
a ampliação de quadras, tanto 
de tênis quanto de beach ten-
nis. Todos tenistas de America-
na e região certamente estão 
satisfeitos. E a destacar tam-
bém que o convívio pessoal 
após os jogos é muito agradá-
vel", concluiu Eduardo.

Bruna Doria, Renato Sega, Leonardo Leal e Eduardo Giraldelli jogam nas quadras da Winner e fazem elogios à estrutura que a academia oferece nas três modalidades

ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE ABRIL DE 2021ARQUIVO PESSOAL ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE ABRIL DE 2021 ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE ABRIL DE 2021
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PD'CHUMBO COMEÇA 
COM VITÓRIA DE THÉO 

KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O bicampeão Théo Pioli Tre-
visani foi o vencedor da eta-
pa de abertura da 16ª edição 
da Copa Sópneus Goodyear 
de Kart Pé de Chumbo, sex-
ta-feira (30), no Kartódromo 
San Marino, em Paulínia. Ele, 
porém, não teve vida fácil. Ra-
fael Contatto também andou 
em ritmo forte e a dupla fe-
chou a rodada com o mesmo 
número de pontos (55) - Théo 
ficou em segundo lugar nas 
duas baterias, enquanto Ra-
fael foi o terceiro na primeira 
e ganhou a segunda.

Théo, no entanto, garantiu 
o topo do pódio por ter che-
gado à frente de Rafael na pri-
meira corrida, que é um dos 
critérios técnicos de desem-
pate do campeonato. Os dois 
também cravaram as voltas 
mais rápidas do dia - Théo na 
primeira bateria e Rafael na se-
gunda - e cada um conquistou 
mais um ponto de bonificação.

CORRIDAS
Mais rápido na tomada de 
tempo, Rogério Pompermayer 
largou na pole position e ven-
ceu de ponta a ponta a bate-
ria que abriu a programação 
do Pé de Chumbo em Paulínia. 
A corrida foi paralisada na ter-
ceira volta, quando o motor do 
kart de Fernando Rodovalho 

"estourou" e esparramou óleo 
na pista. Alguns karts que vi-
nham atrás rodaram e foram 
parar na barreira de pneus.

Assim que a pista foi libera-
da, a direção de prova deu a re-
largada. Pompermayer mante-
ve-se à frente o tempo todo e 
o pega mais interessante ficou 
mesmo entre Théo e Rafael, 
com o piloto #27 conseguindo 
cruzar em segundo lugar.

Pompermayer fechou as 
20 voltas em 14m54s197, van-
tagem de 0s206 para Théo e 
de 1s678 para Rafael - o mais 
próximo do trio foi Patrik Ca-
margo Neves, que chegou em 
quarto lugar com diferença de 
7s104 para o ganhador. Com 
42s507 na 17ª passagem, Théo 
fez a volta mais rápida.

Na segunda corrida, com 
inversão de grid entre os oito 
primeiros, quem saiu na pole 
foi Fernando Santo André, ten-

do Giovanni Pamfílio a seu la-
do  na primeira fila.

Não demorou muito pa-
ra Rafael Contatto tornar-se o 
protagonista. Ele largou na ter-
ceira fila e, antes de ser com-
pletada a quinta volta, já estava 
na frente do pelotão. Théo, que 
saiu na quarta fila, também ga-

nhou várias posições, mas não 
conseguiu ameaçar o piloto #19.

Rafael completou as 20 vol-
tas em 15m10s202 e, de que-
bra, cravou a volta mais rápi-
da -  42s619 na antepenúltima 
passagem. Théo chegou na se-
gunda posição com diferença 
de 1s454 para o vencedor.

Além de Théo e Rafael, o 
pódio ainda teve Douglas Pi-
toli, terceiro colocado com 50 
pontos; Patrik Camargo Ne-
ves, quarto com 49; e Fernan-
do Santo André, quinto com 
46. A segunda etapa da tem-
porada 2021 do Pé de Chum-

Théo e Rafael 
foram destaques 
da rodada que 
marcou início 
da temporada

Se Théo Trevisani e Rafael 
Contatto foram os destaques 
da Pró na abertura da Copa 
Sópneus Gooydear de Kart Pé 
de Chumbo, o nome da Light 
foi Mayckon Mota. As catego-
rias formam grid único e o pi-
loto #38 teve excelente perfor-
mance nas duas corridas.

No geral, Mayckon foi 12º 
colocado na primeira bateria 

e 10º na segunda. Na categoria, 
foi o melhor em ambas, tota-
lizando 37 pontos, três a mais 
que Pedro Marusso, que ficou 
com o segundo lugar. Além de 
Mayckon e Pedro, o pódio da 
Light também teve Carlos Bar-
bosa, terceiro com 27 pontos; 
Ivan Dantas, quarto com 25; e 
Oswaldinho Nogueira, quinto 
com 24. (ZARAMELO JR.)

No Campeonato por Equi-
pes da Copa Sópneus Good-
year de Kart, vitória do Pos-
to Palmas de Ouro/Bar Beppo 
na largada da temporada, em 
Paulínia. Com Giovanni Pamfí-
lio, Alberth Janjon e Pedro Ma-
russo, o time totalizou 117 pon-
tos no San Marino.

Na segunda colocação, 
com 111 pontos, ficou a Luchi-

ni Móveis Planejados/Jundiá 
Sorvetes, que conta com os pi-
lotos William Saura, Paulo Ro-
sa e Ivan Dantas. Na sequência 
vieram Meta/Comfer (83), No-
tícia/Twisy Viagens (79), Sóp-
neus/Goodyear (77), Exxme-
d/5ase (74), Tatu Shopping 
Frutas/Hotel Florença (68) e 
Eraldo Tintas/Astor Brindes 
(65). (ZARAMELO JR.)

bo será no kartódromo de Li-
meira, no dia 29 de maio.

A segunda etapa da tempo-
rada 2021 do Pé de Chumbo 
será no kartódromo de Limeira, 
no dia 29 de maio. A diretoria 
da associação responsável pe-
la organização do campeonato 
estuda a possibilidade de rea-
lizar uma rodada também no 
dia 30, já que duas (13 de mar-
ço e 10 de abril) foram adiadas 
em virtude do Estado ter en-
trado na fase emergencial do 
Plano São Paulo por causa da 
pandemia e terão de ser repro-
gramadas no calendário.

Pompermayer, Théo e Rafael, durante corrida de abertura: PDC começa com disputas fortes

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE ABRIL DE 2021

MAYCKON DOMINA A 
LIGHT NO SAN MARINO

Mayckon foi o melhor da categoria nas duas baterias

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE ABRIL DE 2021

POSTO PALMAS/BEPPO 
FATURA POR EQUIPES

Pedro e Alberth fazem parte da equipe vencedora

WADO PELLIZONI | PDC TEAM | 30 DE ABRIL DE 2021

CLASSIFICAÇÃO
PILOTOS PONTOS
 1º Théo Trevisani 56
 2º Rafael Contatto 56
 3º Douglas Pitoli 50
 4º Patrik Neves 49
 5º Fernando S.André 46
 6º Paulo Rosa 46
 7º Alberth Janjon 44
 8º Marcelo Marusso 43
 9º William Saura 40
 10º Giovanni Pamfílio 39
 11º Mayckon Mota 37
 12º Pedro Marusso 34
 13º Carlinhos Carrion 34
 14º Rogério Pompermayer 30
 15º Carlos Barbosa 27
 16º Ivan Dantas 25
 17º Oswaldinho Nogueira 24
 18º Rafael Barberatto 22
 19º André Gonçalves 15
 20º Ederson Rodrigues 15
 21º Fernando Rodovalho 12
 22º Rodrigo Pestana 10
 23º Fábio Santarosa 9
 24º Candido Neto 0
 25º Marcelo Contatto (*) 0
 26º Alexandre Bassora (*) 0
 27º Givago Nunes (*) 0
(*) Não participaram da etapa de abertura
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Vencedores da etapa de aber-
tura da 16ª Copa Sópneus Goo-
dyear de Kart Pé de Chum-
bo, Théo Pioli Trevisani (Pró) e 
Mayckon Mota (Light) deixa-
ram o Kartódromo San Marino, 
em Paulínia, bastante satisfei-

THÉO RESSALTA IMPORTÂNCIA DA
VITÓRIA E MAYCKON CITA SORTE

tos. "É sempre importante co-
meçar com vitória. É incentiva-
dor", disse Théo. "Espero que 
a sorte continue me acompa-
nhando na sequência da tem-
porada", afirmou Mayckon.

Segundo colocado nas duas 
corridas na rodada de sexta-

-feira (30), o bicampeão Théo 
comentou que "foi uma eta-

pa bem disputada, estou su-
per contente. Fiz o meu me-
lhor. Na primeira bateria, até 
tentei ganhar a primeira posi-
ção nas voltas finais, mas não 
deu porque o Rogério (Pom-
permayer) estava muito rápi-
do. Na segunda, não tive boa 
largada. Fui ganhando posi-
ções, mas quando cheguei em 

segundo já não tinha mais co-
mo buscar o primeiro lugar."

Para Mayckon, "a sorte foi 
minha aliada, principalmente 
na primeira corrida. Quando 

"explodiu" um motor, teve a re-
largada, saiu no meio do pelo-
tão e consegui acompanhar a 
turma da Pró, ao contrário dos 
demais da Light. Foi uma jun-

ção de fatores para chegar à vi-
tória, principalmente sorte. Que 
continue assim. Não tenho tan-
to técnica, mas minha vontade 
de vencer sempre é grande."

ESTREANTE
Campeão da Light em 2020, 
Paulo Rosa fez sua estreia na 
Pró do Pé de Chumbo e por 

pouco não assegurou um lu-
gar no pódio na etapa de aber-
tura. Ele teve a mesma pontua-
ção (46) que o quinto coloca-
do Fernando Santo André, mas 
ficou com o sexto lugar porque 
cruzou atrás do piloto #34 na 
primeira bateria - oitavo e déci-
mo, respectivamente. "O obje-
tivo é ser campeão da Pró, mas 
é difícil, o campeonato é mui-
to competitivo. Brincadeiras à 
parte, estou me preparando 
para terminar entre os 10 me-
lhores da temporada, o que se-
rá excelente", falou Paulo.

PATRIK NEVES, RAFAEL CONTATTO, RHÉO TREVISANI, 
DOUGLAS PITOLI e FERNANDO SANTO ANDRÉ

IVAN DANTAS, PEDRO MARUSSO, MAICKON MOTA, 
CARLOS BARBOSA e OSWALDINHO NOGUEIRA

PRÓ LIGHT

FOTOS: WADO PELLIZONI | PDC TEAM | 30 DE ABRIL DE 2021

A abertura temporada 2021 da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo, semana passada, em Paulínia, manteve 
a tradição da execução do Hino Nacional antes da largada da primeira corrida. Ao final da tomada de tempo, os pilotos 
seguem para o grid e ficam ao lado de seus karts. Cabe aos dois mais rápidos da tomada segurar a bandeira do Brasil à 

frente do pelotão. No caso desta rodada inicial, a missão ficou para Théo Trevisani e Rogério Pompermayer. O ato simbólico 
foi implantado no PD'Chumbo em 2019 por sugestão do piloto e vice-presidente Marcelo Contatto. (ZARAMELO JR.)

PATRIOTISMO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE ABRIL DE 2021 ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE ABRIL DE 2021

Candido Neto foi o primeiro piloto a abandonar a etapa que abriu 
a 16ª edição do Pé de Chumbo. Na primeira bateria no Kartódromo 

San Marino, ele deu apenas uma volta e foi a pé para os boxes, 
pois seu kart parou com sujeira no filtro. Na segunda, conseguiu 

ficar cinco voltas na pista e deixou o equipamento com problema 
em uma das rodas. "Não foi um bom começo, mas faz parte do 

esporte. Vamos para a próxima", disse Neto. (ZARAMELO JR.)

DEU RUIM
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MARUSSO REVELA EMOÇÃO NA ABERTURA

Nos momentos que antecederam a largada da primeira 
corrida no San Marino, os pilotos Oswaldinho Nogueira 

e Mayckon Mota se cumprimentaram e trocaram rápidas 
palavras. Os dois são da categoria Light e tiveram bom 

desempenho na rodada de abertura da temporada, 
garantindo presença no pódio. Mayckon como primeiro 

colocado e Oswaldinho em quinto. (ZARAMELO JR.)

AO PÉ DO OUVIDO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Idealizador, piloto e presiden-
te do Pé de Chumbo, Marce-
lo Marusso revelou que fi-
cou emocionado na abertura 
da temporada 2021 da Copa 
Sópneus Goodyear de Kart, 
semana passada, no San 
Marino, em Paulínia. "É uma 
emoção muito grande voltar, 
ver os karts na pista, os pilo-
tos felizes e todo mundo que-
rendo correr", disse.

"Deu tudo certo, foi uma ro-
dada perfeita, com corridas de 
alto nível, os pilotos se respei-
tando e entendendo o recado 
de como deve ser dentro das 
pistas para evitar acidentes. 
Estamos num momento com-
plicado nos hospitais e por isso 
todo cuidado é pouco", acres-
centou Marusso.

Segundo o "big boss" do 
PD'Chumbo, "estávamos to-
dos muito ansiosos com essa 
primeira etapa. No ano passa-
do, ficamos quase seis meses 
parados, mas agora foi bem 
melhor. Apenas duas etapas 

foram adiadas. Seguimos to-
dos os protocolos e o ponto al-
to foi termos o kartódromo ex-
clusivo para nosso campeona-
to. Tenho muito orgulho deste 
grupo de amigos."

Marusso lembrou que, além 
da exclusividade do San Mari-
no para o PDC, foram adota-
das medidas de segurança e 
higiene como uso da másca-
ra de proteção por parte de 
pilotos e staff, tótens com ál-
cool em gel e briefing ao ar li-
vre, entre outras. "No momen-
to do Hino Nacional, os pilotos 
ficam sem a máscara, pois lo-
go na sequência é dada a lar-
gada, mas é seguido rigoro-
so distanciamento entre todos. 

Presidente diz 
sentir orgulho  
do grupo do 
Pé de Chumbo

Como já acontece há vários anos, o narrador Osvaldo Luís foi 
contratado para ser o apresentador oficial da Copa Sópneus 

Goodyear de Kart Pé de Chumbo. Na etapa de abertura, 
semana passada, em Paulínia, ele marcou presença in loco. 

“Tenho grandes amigos aqui e para mim é um privilégio 
fazer parte da família PDC”, disse o jornalista. (ZARAMELO JR.)

APRESENTADOR

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE ABRIL DE 2021

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE ABRIL DE 2021

Ali na pista não tem como ser 
diferente", ressaltou o apresen-
tador Osvaldo Luís.

Patrik Camargo Neves, pi-
loto e diretor do Pé de Chum-
bo, comentou que "é um pri-
vilégio estar aqui, todos com 
saúde. Temos assistido e vi-
venciado com preocupação 
esse momento turbulento do 
mundo, mas ao mesmo tem-
po temos que tentar manter 
a diversão e cumprir os com-
promissos com nossos patro-
cinadores. Estamos felizes.  
A alegria é muito grande."

EXEMPLO
O médico Ivan Dantas, um dos 
pilotos do grid da Copa Sóp-

neus Goodyear, citou que "é 
maravilhoso estar aqui, estar 
vivo no meio dessa loucura to-
da, Deus permitir estarmos to-
dos aqui. O Pé de Chumbo tem 
a oportunidade de mostrar 
que é possível continuar viven-
do mesmo com a presença do 
vírus. A humanidade tem que 
entender o que realmente de-
ve ser fechado, paralisado, em 
momentos específicos."

"A culpa (da pandemia) não 
é de ninguém, estamos apren-
dendo a conviver com es-
sa realidade. Estar aqui com 
os amigos é um prazer imen-
so. O Pé de Chumbo nos traz 
uma alegria enorme", comple-
tou Ivan. Para o piloto Rafael 

Contatto, um dos destaques 
da etapa de abertura da tem-
porada, "2021 começou desa-
fiador porque a questão da 
pandemia pegou novamen-
te. O Pé de Chumbo preza pe-
la segurança e saúde de todos. 
O calendário fica um pou-
co mais apertado, mas será  
um ano bom."

"Esse ano será incrível. Ape-
sar do momento difícil, o nosso 
grupo está muito unido. Todos 
empolgados. 2021 será bem 
melhor que 2020", avaliou o 
piloto Oswaldinho Nogueira. 

"O que nos une é o espírito de 
família do Pé de Chumbo. Es-
sa energia nos motiva sempre", 
frisou o piloto Alberth Janjon.

Marusso: “Os pilotos entenderam o recado de como deve ser dentro das pistas”

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE ABRIL DE 2021
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Cercada de grande expectativa, após o adiamento de duas etapas, a abertura da 
16ª edição da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo teve movimentação 
intensa, dentro e fora das pistas, no Kartódromo San Marino, em Paulínia, 
sexta-feira (30). Dos 27 pilotos que fazem parte do grid, 24 foram à pista para as 
duas primeiras corridas de 2021. Parceiro do campeonato desde 2006, ano de estreia 
do PDC, O JOGO marcou presença e acompanhou tudo. Confira alguns flashes!

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE ABRIL DE 2021

1. Giovanni Pamfilio

2. Fábio Santarosa

3. Ederson Rodrigues

4. William Saura

5. Paulo Rosa

6. Candido Neto

7. Rafael Barberatto

8. Rodrigo Bedore

9. Rodrigo Pestana

10. Fernando Rodovalho

11. Carlinhos Carrion

12. Wado Pellizoni

13. André Gonçalves
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CLASSIFICAÇÃO
RANKING A

 JOGADORES PONTOS
 1º Fred Faé 23
 2º Henrique Demarchi 21
 3º Franco Sardelli 15
 4º Rafael Lima 13
 5º Betão Soutelo 13
 6º Robson Ferro 9
 7º Rogério Armond 9
 8º Fernando Pires 8

RANKING B
 JOGADORES PONTOS
 1º Fábio Pires 21
 2º Hugo Santiago 17
 3º Ricardo Sayão 17
 4º Marcelo Marusso 14
 5º César Dei Santi 14
 6º Sérgio Pivete 13
 7º Maurício Zebu 8
 8º Fernando Bilíbio 3

ESPORTE

"AMIGOS" ENTRA EM MOMENTO DECISIVO
RAQUETINHA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A 21ª edição do Torneio Amigos 
ATC de Raquetinha está entran-
do em momento decisivo, tan-
to para aqueles que brigam pe-
lo título quanto para aqueles 
que tentam sair das últimas co-
locações. Restam apenas mais 
cinco rodadas e o cenário segue 
indefinido. A tendência é que 
os campeões sejam conhecidos 
nos jogos finais, previstos para a 
primeira quinzena de junho.

No Ranking A, Fred Faé, com 
23 pontos, e Henrique Demarchi, 
com 21, são os principais candi-
datos ao título, enquanto Rob-
son Ferro (Robão) e Rogério 
Armond, ambos com 9 pontos, 
e Fernando Pires (Pirão), com 
8, tentam fugir da parte debai-
xo da tabela. No Ranking B, Fá-
bio Pires, com 21 pontos, abriu 
vantagem para Hugo Santiago 
e Ricardo Sayão, que têm 17 e 
são seus principais adversários 

Fred Faé e 
Fábio Pires 
mantêm a 
liderança de 
suas categorias

na disputa pelo troféu de cam-
peão. Maurício Ferreira (Zebu), 
com 8 pontos, e Fernando Bi-
libio, com 3, buscam melhorar 
suas posições nas rodadas finais.

Três jogos foram realizados 
esta semana e tiveram os se-

guintes resultados: Betão/Ra-
fael 2x1 Franco/Pirão (4/6, 6/3 
e 10/8), Demarchi/Fred 2x0 Ro-
gério/Robão (6/3 e 6/3) e Hu-
go/Sayão 2x1 Marusso/César 
(6/4, 5/7 e 10/6). A dupla Fábio/
Pivete ganhou por WO de Ze-
bu/Bilibio. A 11ª rodada está pro-
gramada para a próxima quar-
ta-feira (12), no complexo de 
saibro da academia America-
na Tennis Center, e terá Betão/
Pivete x Rogério/Bilibio, Hugo/
Fred x Marusso/Pirão, Demar-
chi/Sayão x Franco/César e Fa-
bio/Rafael x Zebu/Robão.

Atual campeão, Betão Soutelo ocupa posição intermediária no Ranking A

ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE FEVEREIRO DE 2021
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VELINHAS!
Comemorando idade 
nova nesta sexta-feira: 
Danilo Oliveira, Fernando 
Guidolin e Regiani Forti. 
No sábado, Michelle 
Rangel, Juliana Malacarne, 
Alexsandra Dalafiori, 
Rosangela Succi (foto) e 
Siane Santarosa Pascote 
são aniversariantes do 
dia. E no domingo das 
Mães, Mara Crasto, Cesar 
Juliani, Diego Guidolin, 
Roseli Zwing, Amanda 
Cerioni, Erica Bruscagin 
e Celso Zalaf assopram 
velinhas. Felicidades!

O Dia das Mães é uma data comemorada em várias 
partes do mundo e tem como intuito celebrar o amor 

e o carinho de todos os filhos às mães. No Brasil, a 
comemoração é celebrada no segundo domingo do mês 

de maio. Nesse dia, é comum o envio de mensagens 
de amor e de presentes. A celebração teve origem na 
Grécia e Roma Antiga, mais precisamente nas festas 
primaveris. Nesses eventos aconteciam os cultos de 
adoração às divindades que representavam as mães, 
como as Deusas Reia, mãe dos deuses, ou Cibele, a 

Deusa mãe romana. E nesse domingo tão festivo uma 
coluna especial trazendo a expressão de amor entre 

mães e filhos. Exemplo de vida, guerreiras, batalhadoras, 
heroínas de muita inspiração... Parabéns, mamães!

BANANINHA!
Ai ai ai... E o casado magya, que anda 
tocando terror no condomínio badalado?! 
O fuefo gosta de ser o centro das atenções 
e - bom de lábia - cai matando em cima das 
lulus casadas carentes e alones. Ele deixa o 
carro estacionado na quadra de tênis e parte 
para o abate. Mas a tática anda levantando 
suspeitas. As vítimas do xavequeiro resolveram 
fazer uma exposed do bambambã. Além de 
possessivo e meio louco, a 'bunitas' dizem que 
o fulano tem banananinha, a mini, se é que me 
entendem. E na hora do rala e rola, sempre 
dá ruim, no estilo Pedro Coelho. E a mulher, a 
oficial, vive no divã. Chicotada no Adamastor!

Joyce Medon Bianco com a filha Juliana Bianco Giuliani

Sandra Diniz com os filhos
Juliana e Leonardo Maniezzo

Fabiane Pagliotto Contatto com as filhas Luiza e Yasmin

Val Cavicchiolli com a 
filha Letícia Alvarez
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Barbara Demarchi com o filho Luigi

Lucielene Zanotti com os filhos
Heverton Zanotti de Brito e Nelisa Brito

Filomena Duarte com os filhos
André, Vitor e Antonio

Silvana Meneghel
com a filha Anna Clara

Mamãe coruja!
Monica Zaramelo com o filho Renan

Silmara Meneghel com os filhos Marcos, Guilherme e Gabriela

Mariella Scuro com a mãe
Lourdinha Sacilotto Scuro

O DJ Jonacyr Washington 
Carvalho com a mãe Amélia, 
de 101 anos de idade

Vera Sonego Trolly
com o filho Bruno

Karen Ballan Sega com a
mãe Luiza Sacilotto Ballan

Pietra Paschoalino
Boareto com a mãe
Paola Paschoalino Zaban
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O governador João Doria 
anunciou esta semana parceria 
com a Associação Paulista 
de Supermercados (Apas) na 
distribuição de 50 mil cartões 
para a compra de alimentos 
em supermercados de todo o 
Estado, somando R$ 1 milhão 
em recursos para garantir 
a segurança alimentar da 
população mais vulnerável no 
enfrentamento à pandemia 
da Covid-19. "Iniciamos uma 
ação inédita que vai distribuir 
50 mil cartões com crédito 
de R$ 100 cada para pessoas 
vulneráveis. Serão 50 mil 
famílias que receberão este 
cartão, patrocinado pela 
Apas, a quem agradecemos. 
Pessoas com vulnerabilidade 
poderão comprar os seus 
alimentos nos mercados mais 
próximos de suas casas", 
disse Doria. Os cartões, 
no valor de R$ 100 cada, 
serão destinados à compra 
exclusiva de alimentos e itens 
de primeira necessidade 
em comércios do varejo, 
sendo vedada a aquisição de 
bebidas alcóolicas e produtos 
derivados do tabaco. 
Os critérios para a seleção 
das famílias avaliam o grau de 
vulnerabilidade da população, 
de forma a complementar 
as ações públicas em 
andamento. (DA REDAÇÃO)

O prefeito Chico Sardelli assinou, quarta-feira (5), termo de 
convênio entre a prefeitura e a Sicredi União PR/SP (Cooperativa 
de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo) 
para o desenvolvimento de cursos de Corte e Costura e 
Modelagem no Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento 
de Americana), ligado à Unidade de Desenvolvimento Econômico 
da Secretaria de Planejamento da Prefeitura. Através da nova 
parceria, a sala de costura e modelagem do Cuca receberá 
investimento de R$ 9 mil mediante a entrega de equipamentos 
e materiais para a utilização nas atividades de capacitação 
profissional ministradas no espaço. O aporte de recursos será 
feito em parcelas mensais até outubro deste ano e o convênio 
tem validade de seis meses. Durante a reunião, representantes 
da Sicredi também apresentaram o projeto “União Faz a Vida”, 
que oferece capacitação para educadores e condições especiais 
para a aquisição de computadores e equipamentos eletrônicos 
para o trabalho em esquema home office. De imediato, 91 
professores já cadastrados na instituição e atendidos em 
capacitações anteriores podem ser contemplados e terão direito 
a um financiamento de até R$ 8 mil com taxa de 0,76% ao mês. 
A proposta, no entanto, é abrir novas inscrições para contemplar 
um número maior de educadores no projeto. Além destas ações, 
a Sicredi vai desenvolver ainda este ano a quarta edição do 
projeto “União Solidária”, que irá entregar um veículo Fiat Argo e 
quatro motocicletas, todos 0 Km, para associações e entidades 
assistenciais instaladas nas 34 cidades atendidas pela cooperativa, 
o que inclui Americana. A instituição prepara a campanha de 
marketing para envolver as entidades interessadas. (DA REDAÇÃO)

GOVERNO DE 
SP GARANTE 
R$ 1 MILHÃO

PREFEITURA E SICREDI 
ASSINAM CONVÊNIO

DIVULGAÇÃO

A vereadora Nathália Camargo (Avante) apresentou requerimento pedindo informações da prefeitura sobre estudo das instalações 
e do sistema de iluminação pública do município. No documento, a parlamentar destaca que muitos moradores da cidade têm 
solicitado melhorias e aponta como principais problemas as trocas de lâmpadas, a instalação de postes e a melhoria na qualidade 
da iluminação. “Esta é uma necessidade geral de toda a cidade. Entendemos que a solução depende de amplo estudo e de plano 
de ação do Poder Executivo visando melhorar a qualidade do sistema de iluminação pública”, comentou. No requerimento, 
Nathália pergunta se existe mapeamento do sistema, se é insuficiente em algum bairro e se há plano de melhoria. A vereadora 
quer saber ainda se existe algum trabalho de manutenção preventiva e qual o tempo médio para atender a pedido relacionado 
à iluminação pública. Por fim, pergunta se há previsão para substituição das lâmpadas atuais pelas de LED. (DA REDAÇÃO)

NATÁLIA QUER INFORMAÇÕES SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÂMARA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

O Comitê de Retomada Econômica de Americana fez sua primeira reunião, quarta-feira (5), na 
sede do Ciesp local. O grupo de trabalho criado para coordenar ações de geração de emprego 
e renda no período pós-pandemia da Covid-19 discutiu a composição das câmaras temáticas, 
que serão compostas por representantes do Poder Público e de entidades e órgãos de classe 
ligados aos setores produtivos da cidade. O encontro teve coordenação do secretário adjunto 
responsável pelo Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros. “Estou muito 
feliz com essa reunião do nosso grupo de trabalho. A ideia é que a gente possa avançar nesse 
trabalho pelo desenvolvimento econômico. Este é o momento de ter e executar boas ideias”, 
disse. As câmaras temáticas vão funcionar sob os pilares econômico, social e de serviços 
públicos, que vão oferecer suporte e apoio ao setor empresarial e fomentar a geração de 
emprego, de renda e a capacitação profissional. Vinte e um integrantes de diversos setores 
produtivos da cidade participaram do encontro. “Estamos fazendo este trabalho juntos. 
É importante que todos tragam ideias e a forma como podem colaborar para que a execução 
seja otimizada para o menor tempo possível, baseado na expertise de cada instituição presente 
no comitê”, acrescentou Rafael. Além da Prefeitura, da Câmara de Americana e da Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Econômico, 13 entidades e órgãos de classe estão presentes no 
Comitê de Retomada Econômica: Sebrae, Sinditec, Sincomércio, Aescon, Ciesp, Acia, Senai, 
Fidam, OAB, Fórum de Desenvolvimento e Cidadania de Americana, Fatec, Unisal e FAM. 
A reunião desta semana contou também com a presença do vereador Lucas Leoncine e dos 
secretários de Planejamento, Ângelo Sérgio Marton, e de Fazenda, Simone Bruno. (DA REDAÇÃO)

COMITÊ FAZ REUNIÃO NO CIESP

MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO
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Rua dos Coqueiros, 337 ∙ Jd. São Paulo
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DR. RAFAEL DE BARROS

• 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

DA REDAÇÃO

O secretário de Educação de Ame-
ricana, Vinicius Ghizini, visitou, sex-
ta-feira (30), o Centro de Inclusão 

"Mãos que Acolhem". Os objetivos fo-
ram conhecer o novo espaço, que 
agora funciona em um prédio no bair-
ro São Vito, conversar sobre a dinâ-
mica de trabalho e entregar um no-
tebook ao projeto. O secretário foi 
acompanhado da secretária adjun-

ta Evelene Ponce Medina e da super-
visora de Educação Inclusiva Salete 
Cristina Pelisson da Cruz. "A nossa ad-
ministração tem um olhar sensível pa-
ra nossas crianças, principalmente so-
bre projetos de acolhimento. O 'Mãos 
que Acolhem' é um modelo de polí-
tica pública que sempre terá nosso 
apoio", disse o prefeito Chico Sardelli.

"O 'Mãos que Acolhem' está lotado 
na Secretaria de Educação e tem co-
mo foco o apoio multidisciplinar aos 

alunos com dificuldades de apren-
dizagem, favorecendo um trabalho 
efetivo com aquele que está inserido 
na rede regular de ensino municipal, 
seus familiares, escola e professores", 
explicou Ghizini. O Centro de Inclusão 
realiza o acompanhamento multidis-
ciplinar de alunos com dificuldades 
de aprendizagem, objetivando seu 
desenvolvimento, bem como o con-
tato com seus professores e familia-
res. Atende em torno de 100 crianças, 

Secretário (centro) esteve com profissionais envolvidos no projeto

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

GHIZINI VISITA “MÃOS QUE ACOLHEM”

com mais de sete mil ações anuais.
O trabalho é realizado por uma 

equipe multidisciplinar, formada por 
profissionais que atuam nas áreas de 
psicologia, psicopedagogia, fonoau-

diologia, terapia ocupacional e artete-
rapia. Os atendimentos com as crian-
ças retornarão no próximo dia 24, ini-
cialmente com avaliações e entrevis-
tas agendadas com as famílias.

PREFEITURA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

CÂMARA ANUNCIA DEVOLUÇÃO DE R$ 4 MI
ORÇAMENTO

DA REDAÇÃO

Presidente da Câmara de America-
na, o vereador Thiago Martins (PV) re-
uniu-se com o prefeito de America-
na, Chico Sardelli (PV), terça-feira (4), 
para anunciar a devolução aos cofres 
municipais de R$ 4 milhões do orça-
mento do legislativo para 2021. Os re-
cursos seriam utilizados na construção 
de um novo prédio para a Câmara e 
agora ficarão à disposição do Executi-
vo, que irá decidir a destinação dos va-
lores. Também participou da reunião a 
secretária de Fazenda, Simone Bueno.

Durante o encontro, Martins expli-
cou que a Câmara deixará de receber 
R$ 500 mil ao mês, a partir de maio, 
em oito parcelas até dezembro de 
2021. “É nossa responsabilidade so-
cial contribuir para que o município 
tenha o máximo de recursos públicos 
para atender às demandas da popu-

lação. Além de reforçar os cofres pú-
blicos, essa ação facilita a aprovação 
das contas da Câmara junto ao Tribu-
nal de Contas, pois o dinheiro não fica 
parado conosco. Desta forma, a ad-
ministração pode fazer uso deste re-
curso como julgar mais importante”, 
declarou o presidente.

Martins informou também que es-
tão sendo cancelados R$ 13 milhões 
do orçamento da Câmara no projeto 
que prevê o programa orçamentário 
do município para os anos de 2022 
a 2025 (Plano Plurianual). Este valor 
também seria destinado para a cons-
trução de um novo prédio para o le-
gislativo. “Nada impede que as próxi-
mas administrações da Câmara reve-
jam a questão da construção de um 
prédio próprio dadas as circunstân-
cias futuras. Porém, neste momento 
de tantas dificuldades sociais e eco-
nômicas como reflexo da pandemia 

de Covid-19, entendemos que estes 
recursos devem ser empregados di-
retamente pelo Executivo em outros 
setores”, avaliou o parlamentar.

O prefeito agradeceu a nova cola-
boração da Câmara, que através da 

doação de R$ 700 mil em março per-
mitiu a compra de 12 respiradores para 
ações de combate à Covid-19, que fo-
ram entregues em abril. “A contribui-
ção que temos recebido é muito im-
portante. No momento em que vive-

mos, a Câmara, por meio de seu pre-
sidente e com o apoio dos vereado-
res, tem sido muito correta e parceira, 
comprometida com os resultados na 
administração pública. Quem ganha 
são os americanenses”, disse Sardelli.

Martins, Sardelli e Simone, esta semana, no gabinete do prefeito, durante reunião

DIVULGAÇÃO
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AGÊNCIA VOGEL INAUGURA NOVA SEDE
PUBLICIDADE

MANOELA FONSECA

A fundadora e CEO da Vo-
gel, Marcela Bianchin, inau-
gurou em 14 de abril, a no-
va sede da agência de publi-
cidade e propaganda Vogel, 
no Jardim Terramérica. Com 
espaço amplo e arquitetura 
contemporânea, o prédio já 
atende aos novos protoco-
los de segurança impostos 
como medida de combate 
ao Covid-19. A expansão da 
sede abriga diversas salas 
de reuniões, ampla recepção, 
espaço gourmet, copa, salas 
administrativas e área pa-
ra descanso da equipe, com 
decoração aconchegante e 
até um mini-campo de golf.  
Toda a sede foi construída 
com acessibilidade, garan-
tindo a segurança e a inte-
gridade física de pessoas 
com mobilidade reduzida ou 
com necessidades especiais.

Além de ambiente mo-
derno e tecnológico, a pro-
posta é oferecer a sensa-
ção de estar em um loun-
ge, com muita interativida-
de e conforto. O objetivo é 
ver o local não apenas co-
mo uma agência, mas um 
lugar para trocar ideias. 

“Após muita dedicação e 
trabalho intenso, apresento 
com muito orgulho a nova 
Vogel. É o início de um no-
vo ciclo, e com certeza, vai 
trazer ainda mais proximi-
dade com nossos clientes, 

Ligada ao esporte desde a adolescência e já 
familiarizada com o tênis, Marcela descobriu 
há quatro anos o amor pela raquetinha. Desde 
então, participou de muitos torneios em 
Americana e região nas categorias feminina e 
mista e conquistou o primeiro lugar diversas 
vezes, principalmente em 2020, quando 
ganhou o ouro em três competições, além de 
alguns vices. “Para mim, a raquetinha é mais 
do que um hobby, além de ser uma atividade 
física, faz bem para a mente, reduz o stress do 
dia-a-dia e diminui minha adrenalina por conta 
do trabalho. Eu amo jogar”, afirmou Marcela.

PAIXÃO PELO ESPORTE

parceiros e colaboradores”, 
afirmou Marcela.

A CEO disse ainda que a 
pandemia causou impacto 
na área publicitária, mas se-
guindo na contramão da si-
tuação, a agência continuou 
crescendo e foi necessário 
realizar a expansão da sede. 

“Neste período, enquanto o 
mercado deu dois passos 
para trás, a Vogel deu seis 
grandes passos para a fren-
te. Investimos muito, o no-
vo espaço está pronto, mui-
to bem estruturado e espe-
ro que em breve todos pos-
samos estar juntos de novo, 

agora na nova sede. Des-
de 2007 estamos escreven-
do uma história de suces-
so, com parceiros de verda-
de e profissionais altamente 
qualificados. Anotem aí, já 
tivemos muitas conquistas, 
mas este é apenas o come-
ço”, comentou Marcela.

Há 15 anos no merca-
do, a Vogel é especializa-
da em healthcare e atende 
as maiores empresas far-
macêuticas do Brasil, in-
cluindo Libbs, Aché, Euro-
farma e EMS. Além da sede 
em Americana, a agência 
tem equipe de núcleo cria-
tivo dos projetos, instalada 
no escritório em São Paulo, 
no bairro Itaim Bibi. A Vogel 
oferece os serviços de cons-
trução da marca, serviços 
digitais interativos, bran-
ding, consultoria estratégi-
ca, publicidade e produção 
médica e social media.

Emocionada com a con-
quista, Marcela falou sobre 
o empenho e a disciplina 
dedicada nos últimos anos: 

“Eu acredito em foco. Em 
mirar onde ninguém está 
olhando. Em fazer aconte-
cer. Eu acredito que o futu-
ro é feito por gente que se 
dedica. E que desistir, para 
a Vogel, não é uma opção. 
Eu acredito em garra para 
fazer a diferença. Que não 
existe mais ou menos. Ou 
você faz, ou não faz! Eu te-
nho meu cliente como par-
ceiro, que os meus sonhos 
são o meu combustível e 
que, no fim, toda dedica-
ção será recompensada.”

A Vogel está nas redes 
sociais e pode ser acompa-
nhada no Facebook, Insta-
gram e no site www.vogel-
design.com.br.

Marcela Bianchin é fundadora e CEO da agência Vogel: orgulho com a casa nova
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