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Nomes importantes do triathlon brasileiro vieram a Americana, há duas semanas,
para o MF Racing Tricamp. A movimentação foi intensa durante quatro dias,
com palestras e atividades de natação, corrida e ciclismo. P. 4 e 5
ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE MAIO DE 2021
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Tenha Em Suas Mãos E Verá Que O Céu
Não É O Limite Para Seu Esporte Preferido.
rocket_raquetinha

A Nova Geração Em Raquetinha!
RAQUETINHA

DEMARCHI E SAYÃO AMEAÇAM LÍDERES
ZARAMELO JR.

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

CLASSIFICAÇÃO

@zaramelojr

A quatro rodadas do final da
21ª edição do Torneio Amigos
ATC de Raquetinha, Henrique
Demarchi e Ricardo Sayão viraram ameaças efetivas aos líderes Fred Faé e Fábio Pires.
Com a sequência de bons resultados, Demarchi e Sayão
entraram de vez na disputa
pelo título da competição que
tem jogos no complexo de saibro da academia Americana
Tennis Center.
No Ranking A, Fred ocupa a liderança com 25 pontos,
enquanto Demarchi já está
no vácuo com 24. O mais próximo deles é Franco Sardelli, que tem 15 pontos. No Ranking B, Fábio é o primeiro colocado com 22 pontos, apenas 2
a mais que Sayão. Com 19 pontos, Hugo Santiago também
está de olho no líder. Os próximos jogos serão decisivos para
os ponteiros do campeonato.
A rodada desta semana teve os seguintes resultados: Betão Soutelo/Sérgio Pivete 1x2
Rogério Armond/Fernando
Bilibio (6/4, 5/7 e 6/10), Hugo
Santiago/Fred Faé 2x0 Marcelo Marusso/Fernando Pires

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

RANKING A
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

JOGADORES

Fred Faé
Henrique Demarchi
Franco Sardelli
Rafael Lima
Betão Soutelo
Robson Ferro
Rogério Armond
Fernando Pires

PONTOS

25
24
15
14
14
11
11
9

RANKING B
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

JOGADORES

Fábio Pires
Ricardo Sayão
Hugo Santiago
Marcelo Marusso
Sérgio Pivete
César Dei Santi
Maurício Zebu
Fernando Bilibio

PONTOS

22
20
19
14
14
14
10
5

(WO), Henrique Demarchi/Ricardo Sayão 2x0 Franco Sardelli/César Dei Santi (6/4 e
6/4) e Fábio Pires/Rafael Lima 1x2 Maurício Zebu/Robson
Ferro (6/4, 3/6 e 4/10).
Para a próxima quarta-feira (19) estão programados
mais quatro jogos, todos válidos pela 12ª rodada: Betão/Pirão x Demarchi/Robão, Rogério/Fred x Franco/Rafael, Fábio/César x Hugo/Bilibio e Zebu/Sayão x Marusso/Pivete.

Sayão está na briga pelo título do Ranking B

BEACH TENNIS AGITA
ARENA PIRACICABA
O 1º Open Arena Piracicaba de beach tennis começa
hoje (14) e vai até domingo (16) com a participação de
jogadores de toda região. O torneio será disputado em
13 categorias para duplas masculinas, femininas e mistas.
A premiação em dinheiro para a principal categoria é
de R$ 3 mil. Alguns jogadores de Americana fizeram
inscrição, entre eles, Gabriel "Bibi" Campana (foto),que é
um dos principais jogadores de raquetinha da cidade.
A Arena Piracicaba Beach Tennis fica na rua Valeriano
Antonio Benato, 244, no bairro Dois Córregos. (ZARAMELO JR.)
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SARDELLI E MARTINS FAZEM
VISITA À PISTA DE BICICROSS
ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE MAIO DE 2021

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O prefeito Chico Sardelli e o presidente da Câmara de Vereadores
Thiago Martins visitaram sábado
(8) a pista de bicicross de Americana, que fica no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, no bairro Machadinho. Eles aproveitaram o treinamento da equipe de bmx da cidade para conversar com dirigentes e pilotos.
"No sábado anterior, fomos jogar
bola na Escola de Goleiros (que fica ao lado da pista), o pessoal do bicicross nos viu e disse para irmos lá
com eles. Durante a semana, mandaram mensagem reforçando o convite. Combinei com o Chico e demos
um pulo lá", explicou Martins.
"Uma das cobranças deles era
asfaltar a rua que desce ao lado e também melhoria na iluminação
isso foi feito. Agora, eles pediram da pista. Gostariam de ter lâmpapara iluminar o trecho. Solicitaram das de LED, pois o que tem lá é an-

EX-PROFISSIONAIS JOGAM NA EG
Quatro ex-profissionais participaram de
jogo de confraternização no minicampo
da Escola de Goleiros Camisa 1, na manhã de sábado (8). Flávio Conceição, Matigo. Foi uma visita de cortesia, foi cedo, Müller e Gléguer marcaram presenlegal, repercutiu bem", acrescen- ça na atividade que envolveu integrantes
tou o presidente da Câmara.
da prefeitura e da Câmara de Vereado-

ARQUIVO PESSOAL

FLASH BOLA

CHÁVARE GANHA TÍTULO COM BAHIA
DIVULGAÇÃO

Gerente do departamento de futebol profissional,
o americanense Júnior Chávare conquistou o título da Copa Nordeste 2021 com o Bahia, sábado
(8), em Fortaleza (CE). Com gols de Rodriguinho
e Gilberto, o time de Salvador derrotou o Ceará
por 2 a 1 no tempo normal, levando a decisão para os pênaltis, já que havia perdido o jogo de ida
por 1 a 0. Nos penais, vitória baiana por 4 a 2.
Chávare foi contratado este ano para ser gerente do departamento profissional do Bahia,
após desligar-se do Atlético Mineiro. "É um momento de muita emoção, pois chegamos aqui há
dois meses e fizemos um trabalho total de imersão. Desde que cheguei, estou vivendo praticamente 24 horas dentro do centro de treinamento, interagindo com todos os departamentos e
profissionais, e conhecendo todos os processos",
disse o dirigente de Americana, em nota da assessoria de imprensa do Bahia. (ZARAMELO JR.)

res. Ex-atacante do São Paulo, Palmeiras
e seleção brasileira, entre outros tantos times, Müller ficou em Americana e à tarde participou de evento no Maison Visu.
Na foto, a partir da esquerda, estão Flávio Conceição, Macedo, o vereador Thiago Brochi e Müller. (ZARAMELO JR.)

Sob comando do técnico
José Antonio Rodrigues
(Zé Pulga), a Associação
Esportiva Americana (AEA)
participou nos anos 1970
de várias edições da Copa
Demefer (Departamento
Municipal de Educação
Física, Esportes e
Recreação), em Campinas.
A foto é do time formado
por jogadores nascidos
em 1963, com alguns de
64 e 65. Da esquerda à
direita, estão: em pé Clóvis Amaral (Pavão),
Marcos Meneghel (Chumbão), Pedro, Marcos Talasso, Écio Bonassi (Vermelho), João Carlos,
Olívio e Paulo Giordano; agachados - André Sallin, Sérgio, Zaramelo Jr., Marcos Stein
(Sumaré), João Frezzarin, Verne Cerpe, Ademir e Armando Smania (Dolly). (ZARAMELO JR.)

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

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

TRICAMP TRAZ FERAS A AMERICANA
FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE MAIO DE 2021

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Nomes importantes do triathlon brasileiro, alguns com resultados expressivos em provas internacionais, estiveram
em Americana, durante quatro
dias, para o MF Racing Volvo
Tricamp, clínica que movimentou atletas de diversas assessorias com palestras e atividades
de natação, corrida e ciclismo.
Marcus Fernandes (Marquinho), Fábio Carvalho, Caio
Godoy, Kléber Ramos e Allan

Organizador
faz avaliação
positiva do
evento que
teve 4 dias

Caio Godoy foi uma
das atrações da clínica

Venâncio foram alguns dos
triatletas de destaque que
vieram a Americana para o
evento, que teve organização sob responsabilidade de
Cláudio Canalonga.
Entre convidados e inscritos,
além de americanenses, também participaram triatletas de
Santos, São Sebastião, Leme,
São Paulo, Brasília (DF) e Vitória da Conquista (BA).
"Americana tem estrutura
esportiva bem interessante. O
Centro Cívico é referência para
trazer eventos. Não sou americanense, mas minha esposa
é, e desde que vim para cá tenho interesse em colaborar. Fiz
todo branding para esse Tricamp", explicou Canalonga.
"Para uma cidade que está
querendo se reinventar e revi-

Cláudio Canalonga, Marcus Fernandes, Fred Alves e Nando Trevelato: organização
ver o esporte, acredito que tenha sido legal. Minha avaliação é que foi positivo. Tivemos
perdas (de triatletas), alguns
que não conseguiram viajar e
outros que desistiram por causa da oscilação do Plano São
Paulo, mas o volume (de participantes) foi interessante", comentou o organizador.
Cláudio Canalonga ainda
acrescentou que "essa primeira experiência em Americana
foi bem legal e espero contribuir com mais outros eventos.
Se houver união de forças pelo esporte da cidade, é possível mudar a história."
"Considerando essa época
difícil que estamos passando, que não tem provas, a clínica veio de encontro a tudo
o que os atletas fazem, mui-
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tas vezes sem conhecimento,
sem embasamento técnico.
As palestras foram bem esclarecedoras. Foi importante pelo nível dos participantes, além dos treinos fortes.
Todos ganharam muito", avaliou o ultramaratonista americanense Fred Alves.
Para o triatleta Thiago Cia,
de Americana, "evento deste
porte, neste estilo, foi o primeiro realizado na cidade. Nossa
estrutura esportiva é rica. Pessoal ficou encantado com o velódromo. O Tricamp veio para
somar, com a presença de convidados de elite, só feras."

rença, com recepção dos participantes, briefing e jantar. Na
sexta-feira (30), no período da
manhã, houve pedal de 90 km
pela Rodovia dos Bandeirantes,
entre Santa Bárbara d'Oeste e
Limeira. Das 11 às 13 horas, natação; e no final da tarde, aquecimento, educativo e tiros, todas as atividades no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha - Centro Cívico -,
no Jardim da Colina.
No sábado (1) pela manhã,
mais um pedal na Bandeirantes, desta vez de 120 km, passando por Santa Bárbara, Limeira e Sumaré. E no domingo
(2), entre 8 e 12 horas, fechando a programação, simulado
PROGRAMAÇÃO
A programação do RM Racing de duathlon (corrida e bike) na
Volvo Tricamp começou na região do Terramerica, tendo
quinta-feira (29), no Hotel Flo- como base o Bike Hotel Sports.
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O MF Racing Volvo Tricamp agitou Americana
durante quatro dias – entre final de abril e
inicio de maio. No encerramento do evento, a
movimentação foi intensa nas imediações do
Bike Hotel Sports, no Jardim Terramerica, com
o simulado de duathlon (bike e corrida).
O JOGO marcou presença e fez a cobertura jornalística/
fotográfica com absoluta exclusividade. Confira!
4
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1. Fábio Carvalho e
Cláudio Canalonga
2. Marcus Fernandes
e a esposa Tatiane
3. Val Tunussi Cia
4. Thiago Cia
5. Carolina Alvarenga Dollo
6. Henrique Sacilotto
7. Ítalo Bueno e Aislan
Salatti com o filho Benício
8. O big boss do Bike Hotel

Sports, Fabio Guidolin
9. Gisele Rodrigues

e William Barbosa

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

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE MAIO DE 2021

PÓDIOS EM PAULÍNIA

GRADUADOS A
LUIZ PALONI, MATHEUS FERREIRA,
GUSTAVO VALENTE, DOUGLAS SILVA E MARCELO ASSIZ

GRADUADOS B
ALFREDO VIANA, RICARDO PALONI,
GUSTAVO ALDEGHERI, DANIEL MACENA E LUIZ ONGARO

COM VITÓRIA, GURGA PUL
CORRIDAS

Gurga e Aldegheri largaram na
frente na corrida que abriu a
programação da segunda etapa. Após algumas voltas, Aldegheri assumiu a ponta e aos
ZARAMELO JR.
@zaramelojr
poucos foi abrindo vantagem. O
cenário mudou na 15ª passagem,
O bicampeão Gustavo Valente quando o piloto #18 teve que fa(Gurga) foi o vencedor da se- zer a parada técnica para corrigunda etapa da Copa Aro Ra- gir problema na barra lateral de
ceman de Kart, realizada no seu kart. Quando voltou, já era
dia 1, em Nova Odessa, e pulou
para a liderança da GraduaGurga e Matheus
dos A. Ele chegou a 94 pontos e superou Matheus Fer- abrem vantagem
reira, que é o segundo colo- na Graduados A;
cado com 89. A dupla, por sinal, abriu boa vantagem para Aldegheri é o
os demais pilotos da principal destaque na B
categoria do campeonato.
Na Graduados B, mais uma
vez o destaque ficou para tarde para brigar pela vitória.
Gustavo Aldegheri, que ga- Com isso, Gurga recuperou a linhou a rodada e disparou na li- derança e fechou as 28 voltas
derança com 105 pontos, van- na primeira posição com o temtagem de 26 para Daniel Ma- po de 20m14s758, vantagem de
cena (Daniboy), que aparece 5s458 para Douglas Nascimento, que cruzou em segundo. Foi
em segundo lugar.
Os pilotos da Raceman vol- de Douglas a volta mais rápida
tam à pista no próximo dia 29, da bateria, com 40s874 na 12ª.
também em Nova Odessa, paA segunda corrida teve domíra a terceira etapa da tempora- nio total de Aldegheri. Com a inda 2021. As duas categorias for- versão do grid, ele saiu na primam grid único, com pontuação meira fila e logo no início supedistinta para cada uma delas.
rou Marcelo Aziz, mantendo-se
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REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º

PILOTOS

Gustavo Valente
Matheus Ferreira
Luiz Paloni
Ricardo Romi
Marcelo Assiz
Ricardo Aziz
Douglas Silva
Caio Pinotti
Alexandre Bissi
Marcel Sega
Adriano Rinalti
Rood Mark
Cristiano Aro

PONTOS

94
89
60
58
58
54
51
44
32
30
24
18
0

GRADUADOS B
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

PILOTOS

Gustavo Aldegheri
Daniel Macena
Ricardo Paloni
Luiz Ongaro
Alfredo Viana
Eduardo Rizzo
Douglas Fittipaldi
Caio Pellisson
Alexandre Bissi
Ronan Sega

PONTOS

105
79
60
56
52
48
37
26
24
18

à frente durante toda a prova.
Após 29 voltas, recebeu a bandeira quadriculada da vitória com
o tempo de 20m04s886, vantagem de 8s724 para o segundo
colocado Daniboy, que cravou a
volta mais rápida: 41s066 na 17ª.
CLASSIFICAÇÃO

Na somatória das duas corridas, Gurga Valente garantiu o
topo do pódio da Graduados A
com 51 pontos. Na geral, ele ganhou a primeira bateria e ficou
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LA PARA LIDERANÇA DA RACEMAN
ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE MAIO DE 2021

PONTEIROS ACREDITAM EM "BRIGA BOA"
Gustavo Valente (Gurga) e Matheus Ferreira, ponteiros da
Graduados A da Copa Aro Raceman de Kart, acreditam que
vão travar "briga boa" entre eles
na disputa pelo título da temporada 2021. Mesmo ressaltando
que o campeonato ainda está
no começo e que há outros pilotos com potencial, a dupla tem
consciência de sua força.
"Desde o ano passado eu desconfiava que o Jovem (apelido
de Matheus) vinha para dar trabalho agora em 2021 e isso esGurga (22) e Aldegheri (18) foram os destaques da rodada tá se confirmando. A tendência é
(a disputa pelo título) ficar entre
nós dois, que conseguimos manem terceiro na segunda. Na ca- quinto com 30. Na Graduados B, na primeira e venceu a segunda. ter a constância. É bom para nós
tegoria, foi o vencedor das duas. a vitória na etapa foi de Gustavo Também foram ao pódio Ricar- e também para o campeonato,
Na sequência vieram Ma- Aldegheri, que totalizou 52 pon- do Paloni, segundo com 38 pon- pois h'pa outros pilotos andando
theus Ferreira, segundo com 42 tos com o nono lugar na primei- tos; Daniboy Macena, terceiro bem e eles vão se dedicar ainda
pontos; Douglas Silva, terceiro ra corrida e a vitória na segun- com 37; Alfredo Viana, quarto mais", comentou Gurga.
"Ainda é muito cedo para facom 40; Luiz Fernando Paloni, da, isso na geral; na categoria, com 32; e Luiz Fernando Ongalar algo, o campeonato é longo e
quarto com 38; e Marcelo Assiz, ficou com a segunda posição ro, quinto com 22.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE MAIO DE 2021

Matheus ocupa vice-liderança da Graduados A
muita coisa pode acontecer, mas
a disputa maior deve mesmo ser
entre eu e o Gurga. Tem muitos
pontos em jogo ainda e vamos
com calma. A tendência é entre nós", disse Matheus. Disparado na liderança da Graduados B,

Gustavo Aldegheri afirmou que
"a ideia é fazer o maior número de pontos possível, pois em
um campeonato como esse de
11 etapas, tudo pode acontecer,
desde quebra de equipamento
até uma ausência." (ZARAMELO JR.)
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A designer de interiores
Silmara Camargo: brinde à vida
intimista com jantar francês

SOCIAL
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A designer de interiores Silmara Camargo brindou a
vida por mais uma primavera com jantar intimista e
sofisticado. A recepção aconteceu em sua bela residência, que impressiona pelo bom gosto e aconchego.
Esbanjando joie de vivre contagiante, a aniversariante
recepcionou pequenos grupos de amigos e familiares
ao lado do maridão Pedro Camargo durante toda a
semana. A mesa posta maravilhosa preparada especialmente pela própria Silmara apostou na predominância dos elementos dourados garimpados durante viagens pela Europa. O jantar, bárbaro, teve menu
com inspiração francesa preparado pela chef Talita
Ferreira, leia-se Les Deux. Destaque para o ceviche
com compota de manga e lascas de coco e o suculento risoto de frutos de mar. Brinde com Veuve Clicquot
e um mix de vinhos maravilhosos como Nosostros,
Caymus e Tignanello. Para o pique é pique, um bolo de chocolate de coração ornamentado com orquí- Adriana e Laerte Santichio
deas, presente da afilhada Kaolina. Parabéns, Silmara!

Rosangela e Marcos Chaves

Karolina Vertonha de Oliveira,
afilhada da aniversariante, com a irmã Luísa

Fernanda Vertonha e Kleber de Oliveira

A aniversariante com o marido,
o engenheiro Pedro Camargo

Isabele Camargo, filha da
aniversariante, com Ramon Sallatti

A chef Talita Ferreira
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TRADIÇÃO RENOVADA
Fundada em 1965 pelas irmãs Lila Faé e Antonieta Faé Kühl, a Lila Calçados tem história marcada pelo pioneirismo em reunir
as melhores marcas de calçados,
bolsas e acessórios. Hoje, referência no segmento, a loja traz a
dedicação da nova geração - os

irmãos Adriana e Fred Faé -, com 170, no Jardim São Paulo. Espadestaque pela qualidade e aten- ço amplo, aconchegante e chardimento personalizado. Em meio moso, além do estacionamento
à pandemia, a empresa se rein- próprio. No coquetel de inauguventou. Após 56 anos no Calça- ração, um dia inteiro de muita codão de Americana, na área cen- memoração e rasante dos amitral, a Lila Calçados está em no- gos e clientes. Tem-se início uma
vo endereço: Rua das Paineiras, nova história de sucesso!

CHAMANDO O HUGO
As irmãs Lila Faé e Antonieta Faé Kühl,
sócias proprietárias da Lila Calçados

Roberto Faé

Tereza Faé e Chico Lopes

Isis Bochicchio

Os irmãos Adriana e Fred Faé

Isabel Bertoluci

Mayne Beraldo e Bruno Faé Lopes

Ai ai ai... E a encantadora luluzinha da city, criada
como princess pela família elegante, que engatou
romance com bonitão milionário da capital?!
Num dos encontros em Sampa no finíssimo
restaurante, a Barbie se empolgou com a salada
de mariscos e o champagne. O clima ficou
caliente. Ainda no estacionamento durante uns
amassos ardentes, a moçoila engasgou com o
“patrimônio” do bofe, se é que me entendem.
E o vinho, mariscos e até o cafezinho voltaram
num flash back azedo e bem mal cheiroso.
Passou o domingo lavando o Land Rover do gajo.
E tem quem jure que o namoro anda abalado.
Santa 'gorfada', Batman! Acorda, Marilú!

VELINHAS
Sexta de festa e comemoração
para a atriz Kárina Dohme,
Evelyn Formigoni e Sonia
Menezes Biancalana, que
são aniversariantes do dia.
No sábado é a vez de Luciane
Giuliani (foto), Marcelo
Basanella, Roberto Joaquim,
Florivaldo Antunes, Sarita
Faraone Abrahão e Mauro
Luchiari apagarem velinhas.
No domingo, Andre Redigolo,
Luana Fatoretto, Wesley Negrini
e Janaina Luz são aniversariantes.
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"ALIGENIGENAS"
ENTREGA CESTAS
BÁSICAS A PROJETOS
Formado por moradores
do condomínio Terras do
Imperador, o grupo de bike
"Aligenigenas" entregou esta semana 50 cestas básicas aos projetos Vida Americana e Semear - 25 para
cada. O presidente André
Rezende e o diretor Leonildo Docusse Junior representaram os ciclistas

nas duas entidades. "Diante deste momento difícil da
pandemia, resolvemos nos
mobilizar no grupo e arrecadar cestas básicas para os dois projetos", explicou Flávio Monteiro, que
é um dos 61 integrantes
do "Aligenigenas". O grupo
foi fundado há dois anos.
(ZARAMELO JR.)
DIVULGAÇÃO

O Rio Branco fecha hoje (14)
mais uma semana de preparação para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão com jogo-treino diante do M2R Sport,
time amador de Piracicaba. A
atividade está marcada para as
9h30, no Estádio Décio Vitta.
Em seguida, o elenco será liberado para o final de semana. A
reapresentação está agendada
para segunda-feira (17).
A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não confirmou oficialmente a data de início da Segunda Divisão, nem os
times participantes. Sob comando do técnico Marcos Campagnollo (foto), o Rio Branco está
desde março se preparando para o campeonato. A comissão
técnica e a diretoria Rio Branco entendem que este período
de treinos antecedendo o início
da competição será importante
para que o time brigue em boas
condições pelo acesso à Série
A3 de 2021. (ZARAMELO JR.)

FIORE E CERVONE VENCEM
4ª ETAPA DA COPA SANREMO
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Murilo Fiore, na Pró, e Luiz Antonio Cervone (Gran Hill), na
Light, foram os vencedores da
quarta etapa da Copa Sanremo de Kart, disputada sábado (8) no San Marino, em Paulínia. Os pilotos #25 e #21 foram
os mais regulares e garantiram
o topo do pódio de suas categorias. Na Pró, os cinco primeiros da rodada foram, pela ordem, Murilo Fiore, Pascoal Senna, Ayrton Gil, Tomas Faé e Ra-

fael Pastorelo. Na Light, ficaram
Luiz Cervone, Marcelo Rodrigues (Incotela), Tiago Gonçalves,
João Gabriel e Fábio Bussamara.
Na classificação geral do
campeonato, Luiz Eduardo
Salau (Dado) mantem-se na
liderança da Pró, agora com
128 pontos. Em segundo lugar, com 102, aparece Carlos
Murari. Eduardo Wernek (Bola), também com 102; Rafael
Pastorelo, com 96; e Alessandro Meidas, com 88, completam o Top 5 da categoria. Na
Light, Marcelo Rodriguez che-

gou a 163 pontos e segue como líder. Na sequência vêm
Luiz Cervone, segundo colocado com 152; João Gabriel,
terceiro com 140; Fábio Bussamara, quarto com 130 e Tiago Gonçalves, quinto com 110.
Organizada pelo preparador Ivan Milani (foto), a Copa
Sanremo tem a quinta etapa
programada para o dia 5 de junho. Ao longo de toda a temporada, serão 11 rodadas, sempre no Kartódromo San Marino.
O encerramento está previsto
para 4 de dezembro.

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

ATENDEMOS OS FILIAL - AMERICANA
PRINCIPAIS PORTOS
(19) 3467-2201
E AEROPORTOS
MATRIZ - SÃO PAULO
DO BRASIL

RIO BRANCO
FECHA A
SEMANA COM
JOGO-TREINO




FISIOTERAPIA DESPORTIVA ESPECIALIZADA

DR. RAFAEL DE BARROS
Rua dos Coqueiros, 337 ∙ Jd. São Paulo

3645-1618 ∙ 3407-7474

AMERICANA, 14 DE MAIO DE 2021

GERAL

11
DIVULGAÇÃO

AMERICANA FARÁ USO DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

DIVULGAÇÃO

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

A Prefeitura de Americana se prepara para dar importante
passo na questão do uso da tecnologia na Educação, por
meio das ferramentas do Google for Education. Em breve,
os profissionais da rede municipal de ensino passarão
por treinamento, que os capacitará para lidar com essas
inovações. Uma licitação foi realizada para a contratação de
uma empresa especializada em treinamento e o processo já
foi homologado com a vencedora. O prefeito Chico Sardelli
é um entusiasta do uso da tecnologia na Educação desde
que tomou conhecimento de experiências muito bem
sucedidas com o Google for Education em outros municípios.
"Quando fui deputado, tive a oportunidade de verificar na
prática os benefícios que a tecnologia traz para a educação,
principalmente das crianças menores. Quero que os filhos das
famílias americanenses tenham acesso a esta plataforma de
ensino inovadora, lúdica e capaz de formar grandes cidadãos",
afirmou o chefe do Executivo. A empresa contratada será
responsável pela configuração do painel G Suite for Education
e criará conta de e-mail para todos os alunos, professores e
gestores das unidades escolares. Além disso, serão oferecidas
68 horas de capacitação nas ferramentas Google para
todos os profissionais, por meio de trilhas de aprendizagem
específicas para Educação Infantil e Ensino Fundamental. Serão
capacitados 800 profissionais da Secretaria de Educação,
como auxiliares de desenvolvimento infantil, professores de
todos os níveis escolares, pedagogos, coordenadores, diretores,
supervisores e funcionários da área de informática. (DA REDAÇÃO)

INICIADA CAMPANHA
DE PREVENÇÃO DE
CÂNCER DE BOCA

LEONCINE PEDE MELHORIAS PARA PEOL
O vereador Lucas Leoncine (PSDB) visitou esta semana diversos pontos de
Americana com o secretário adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário,
Pedro Peol, para detectar problemas e buscar melhorias para o sistema viário da
cidade. Leoncine e Peol caminharam pelos bairros Jardim Ipiranga, Vila Amorim,
Vila Omar, Frezzarin, Jardim Brasília, Jardim Terramérica e também pela área
central. Entre as principais reivindicações estão a instalação de semáforos no
cruzamento das ruas Vicente de Carvalho e Luís de Camões com a rua Hermes
Fontes, na Vila Amorim, e também na Avenida Iacanga, possibilitando assim a
abertura de novos pontos de travessia. O parlamentar solicitou também alterações
de sentido de direção em algumas ruas e de ponto de ônibus, assim como a
manutenção do viaduto que liga as avenidas Iacanga e Gioconda Cibin. “Apresentei
ao secretário reivindicações de melhorias da sinalização de solo, recapeamento na
área central e o fechamento aos domingos da Avenida Padre Oswaldo de Andrade,
no Terramérica, para a prática de esportes e lazer. São mudanças necessárias para
melhorar o sistema viário da cidade como um todo”, avaliou Leocine. (DA REDAÇÃO)

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio
do setor de Saúde Bucal, iniciou esta semana
a campanha de prevenção ao câncer de boca.
As ações acontecem nas UBSs (Unidades
Básicas de Saúde) dos bairros Vila Mathiensen,
Praia Azul, São Vito, Jardim Alvorada, Parque
Gramado, Jardim Boer, Antônio Zanaga 2,
Jardim Brasil, São Domingos, Parque das
Nações, Parque da Liberdade, Jaguari, Mário
Covas, Jardim São Paulo, Clínica modular do
bairro Antônio Zanaga e no CEO ( Centro de
Especialidade Odontológica), no centro. O
horário de atendimento é das 7h30 às 11h30 e
das 12h30 às 16h30 e as avaliações não precisam
ser agendadas, bastando que os moradores
compareçam na unidade, munidos de um
documento com foto, comprovante de endereço
e o Cartão SUS. A campanha tem participação
direta de 38 dentistas e 22 auxiliares, que
realizam, além de orientações sobre a higiene
bucal adequada, exame para detecção de ferida,
caroço, sangramento, endurecimento, alteração
de cor que acometem a boca, lábio, língua,
céu da boca, gengiva, amígdalas e glândulas
salivares, fatores suspeitos para a doença. Caso
os profissionais detectem alguma lesão suspeita,
o paciente será encaminhado para uma segunda
avaliação com o dentista buco-maxilo facial
e, se houver necessidade, ele fará um pedido
para a realização de biópsia. (DA REDAÇÃO)
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KART

PDC CONFIRMA 2 ETAPAS EM JUNHO
com Marusso, ela acontecerá
no segundo semestre, em data
e local ainda a serem definidos
pela associação. "Vai ser no
mesmo esquema que faremos
em junho, ou seja, uma etapa
no sábado e outra no dominZARAMELO JR.
@zaramelojr
go", explicou o presidente.
Apesar dos adiamentos que
Presidente da Associação de aconteceram em virtude da faKart Pé de Chumbo, Marcelo se vermelha do Plano São PauMarusso confirmou esta se- lo, Marusso disse que o calenmana que a Copa Sópneus dário com 10 etapas será seGoodyear de Kart 2021 terá guido. "Temos compromissos
duas etapas em um mesmo assumidos com nossos patrofinal de semana de junho, no cinadores e pilotos e vamos
San Marino, em Paulínia. No cumprí-los, sempre respeitandia 19, sábado, haverá a roda- do todos os protocolos de saúda 3, já prevista no calendá- de", garantiu o dirigente.
rio oficial. E no dia 20, domingo, acontece a etapa que esEm razão
tava programada para o dia
13 de março e foi adiada por da pandemia,
causa da pandemia.
o calendário
Com essa definição, o calendário do PDC fica com ape- de 2021 está
nas uma rodada em atraso, a sendo ajustado
do dia 10 de abril. De acordo

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

Abertura do PD'Chumbo
aconteceu no San Marino

A 16ª temporada do Pé de
Chumbo começou no dia 30
de abril, em Paulínia, com vitórias de Théo Pioli Trevisani, na
Pró, e Mayckon Mota, na Light.
A próxima etapa está agendada para o dia 29 deste mês, em
Limeira. O primeiro semestre
será fechado nos dias 19 e 20
de junho, também em Paulínia.
No segundo semestre, o calendário marca rodadas para
os dias 21 de agosto, em Paulínia; 18 de setembro, em Nova
Odessa; 2 de outubro, em Paulínia; 16 de outubro, em Limeira; e 20 de novembro, em Paulínia. A etapa adiada de abril
deve ser inserida junto com
uma das rodadas em Paulínia.

CLASSIFICAÇÃO
		PILOTOS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º

Théo Trevisani
Rafael Contatto
Douglas Pitoli
Patrik Neves
Fernando S.André
Paulo Rosa
Alberth Janjon
Marcelo Marusso
William Saura
Giovanni Pamfílio
Mayckon Mota
Pedro Marusso
Carlinhos Carrion
Rogério Pompermayer
Carlos Barbosa
Ivan Dantas
Oswaldinho Nogueira
Rafael Barberatto
André Gonçalves
Ederson Rodrigues
Fernando Rodovalho
Rodrigo Pestana
Fábio Santarosa
Candido Neto
Marcelo Contatto
Alexandre Bassora
Givago Nunes

PONTOS

56
56
50
49
46
46
44
43
40
39
37
34
34
30
27
25
24
22
15
15
12
10
9
0
0
0
0

