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Rafael Contatto e Théo Trevisani foram
os destaques da rodada de abertura

HORA DE ACELERAR
Pé de Chumbo vive amanhã cedo a segunda etapa da temporada 2021
no seletivo traçado do kartódromo de Limeira. P. 5
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ATIVIDADES FÍSICAS

DIRETOR DO DEFIT ELOGIA PROJETO
DA REDAÇÃO

A Câmara de Americana aprovou projeto de lei de autoria do
vereador Lucas Leoncine que
torna essenciais, no município, as atividades físicas acompanhadas por profissionais de
educação física. O projeto atende demanda do Cref (Conselho Regional de Educação Física) e do Defit, departamento setorial da Acia (Associação Comercial e Industrial de
Americana) voltado para o desenvolvimento de academias,
profissionais de Educação Física e empresas do ramo fitness.
Segundo o texto, as academias e outros estabelecimentos esportivos ainda deverão
obedecer aos decretos do Plano São Paulo, do governo estadual. Em contrapartida, o profissional de educação física po-

de estar trabalhando de outras
formas, entre elas o atendimento domiciliar ou individual.
Marcio Rogério da Silva, conselheiro do Cref São Paulo e diretor-coordenador do Defit (Departamento Fitness) da Acia, fez
elogios ao projeto. "Com certeza, foi uma grande vitória para a
nossa profissão. Isso demonstra
o reconhecimento da importância do trabalho feito pelo profissional de Educação Física, que
hoje está muito mais voltado à
promoção, manutenção e recuperação da saúde", comentou, em contato com O JOGO.
"Com esse projeto de lei,
conseguimos um pouco mais
de liberdade para trabalhar e
mostrar o nosso verdadeiro
papel. Fomos obrigados pelo Ministério da Saúde a fazer
o curso para estar recebendo
as pessoas com maior segu-

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

rança e também para recuperar aquelas que foram acometidas pelo covid", acrescentou.
O diretor defende que a
prática de atividade física regular é benéfica à saúde, principalmente em tempos de pandemia. “Os exercícios auxiliam
na melhora do sistema imunológico e potencializam a ação
das vacinas. Além disso, auxiliam no controle das principais comorbidades responsáveis pelos principais motivos
de agravamentos, como obesidade, diabetes, problemas

Márcio Rogério ressalta
importância do projeto

cardíacos, respiratórios e também alguns transtornos neurológicos”, explicou.
Segundo Marcio Rogério,
em Americana aproximadamente 120 estabelecimentos
foram fechados durante os períodos mais restritivos do Plano São Paulo, afetando cerca
de 900 profissionais de educação física. Ele revelou que,
antes da pandemia, cerca de
40 mil pessoas em Americana
eram atendidas por instrutores
físicos, e acredita que esse número vai aumentar ainda mais
diante do atual cenário.

Márcio Rogério
entende que a
aprovação é o
reconhecimento
a profissionais
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EMBAIXADINHAS

2 TIMES ABREM VANTAGEM E
JÁ DESPONTAM COMO FAVORITOS
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Líder Contábil é um dos ponteiros do campeonato

Sport & Vida e Líder Contábil,
ambos com 15 pontos, abriram
vantagem no campeonato de
futebol que acontece aos sábados no Castor Society. Em
seis rodadas, ambos têm cinco vitórias e um empate, e já
despontam como candidatos
ao título. O mais próximo dos
ponteiros é o Castor, que tem
10 pontos, porém, um jogo a

menos e pode entrar na briga.
A rodada da semana passada
teve estes resultados: Orion
Cores 8x9 Sport & Vida, Castor
6x4 ISB Contábil e Café Amorino 8x7 Vedras. A classificação passou a ser a seguinte, já
computados os critérios técnicos de desempate: 1º) Sport &
Vida - 15 pontos; 2º) Líder Contábil - 15; 3º) Castor - 10; 4º) Café Amorino - 9; 5º) Orion Cores
- 6; 6º) Vedras - 5 e 7º) ISB Contábil - 3. Dinael, do Café Amori-

Terminam na segunda-feira
(31) as inscrições para o 1º
Desafio de Embaixadinhas
de Americana, que tem
organização da Secretaria
no, é o principal artilheiro com Municipal de Esportes, Lazer
13 gols, seguido de perto por e Juventude. Os interessados
Cirço, do Castor, que tem 11. devem preencher formulário
Bruno Sacilotto, do Líder, com que está disponível no
a média de 4 gols por jogo, é o site da prefeitura - http://
goleiro menos vazado.
www.americana.sp.gov.br/
O campeonato prossegue secretaria/esportes, sendo que
neste sábado (29) com mais menores de 18 anos precisam
três partidas: Líder x Castor, de autorização dos pais ou
às 14h45; Orion x Amorino, às responsáveis. Dividido em
15h45; e ISB x Vedras, às 17 ho- cinco categorias por faixa
ras. A organização está sob etária, o Desafio terá disputa
responsabilidade do professor no sistema on-line durante os
Eduardo Pires (Dubidu).
dias 1 e 11 de junho. (DA REDAÇÃO)

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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BRUNA DORIA

Nome completo
Bruna Parazzi Doria.
Nascimento
3 de março de 1980, em
Santa Bárbara d´Oeste.
Profissão
Professora (Letras) e estudante
de Educação Física.
Como você é conhecida
entre amigos e familiares?
Bru ou Bruninha. Só meu pai que
me chama de “Pê”, que vem de
“Preta”, pois quando criança eu
fazia natação e vivia bronzeada.
Time do coração
Um dia, ainda criança,
conversando com meu pai, quis
saber qual time ele torcia, pois já
era apaixonada em acompanhar
futebol na TV com ele. Então,
ele me disse que não tinha um
time, mas que gostava muito do
Corinthians. Assim, me tornei
praticamente a única corintiana
no meio de uma família todinha
de italianos palmeirenses!

Torce contra quem?
Não consigo. Torcer
contra pra mim é não
levar em consideração a
vida do atleta (dedicação,
disciplina, empenho...). Eu
não torço contra, quero
sempre ver jogo bonito!
Ídolo
Dos profissionais, César Cielo.
Acompanhar de pertinho sua
trajetória e ver onde ele chegou
foi emocionante! No amador,
com certeza, meu pai. O cara
que me acordava cedinho
pra andar de bike e brincava
de “relógio” no garrafão da
quadra de basquete comigo!
Ele que plantou a sementinha
do amor aos esportes em mim.
Imagem inesquecível
Sem dúvida, a morte do
Senna! Acho que qualquer
brasileiro nunca vai esquecer
onde estava e o que fazia
nesse fatídico momento!

E quem não é?
Minha mãe!... kkk... Foi uma
luta pra ela um dia pelo menos
aprender andar de bicicleta!
Aprender a nadar então, nem em
sonho! Esporte não é a praia dela.
Faz alguma atividade física?
Hoje em dia jogo tênis, beach
Tennis e raquetinha.

Modelo de beleza
Nossa! São várias referências,
mas fugindo um pouco do
padrão geral vou nas gêmeas
do nado sincronizado Bia e
Branca Feres. Esteticamente
sempre impecáveis pra mim.
Entre seus amigos, quem
é fera no esporte?
Tanta gente pra falar aqui, mas
com certeza duas não poderiam
faltar: minha parceira limeirense
Camilla Boldrin, tenista, beach
tenista e raqueteira de mão
cheia; e minha amiga Karen
Claus, que começou do zero
e hoje é fera no pedal!

Esporte favorito
Com certeza, o tênis! Comecei
aprender quando tinha uns 15
anos. Fui fazer aula, porém, não
tinha com quem jogar, então
passei a convidar meu pai pra
brincar comigo. E tudo que
aprendia na aula ensinava pra ele,
até que um belo dia eu já não
conseguia mais ganhar dele na
quadra e o “veinho” conquistou
até alguns torneios internos no
Barbarense! Ele adora contar
essa história pra todo mundo e
dizer que eu o ensinei a jogar!
Para qual esporte
não leva jeito?
Não levo jeito pra nada que
envolva ritmos e dança. Tiro
chapéu pra quem consegue.
Se alguém me ver algum dia
numa aula de zumba, balé,
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fitdance ou algo assim corre
me tirar de lá por favor, pois
vou pagar mico na certa!
Quem vai se dar bem
no esporte em 2021?
Sem dúvidas nosso
pupilo americanense Caio
Gazzoli, garoto promessa
do beach tennis.
E quem vai pagar mico?
Ah, nessa parte me garanto
sozinha. Ano passado entrei
num torneio de bocha e nem
passei da fase de grupos... rsrs
Programa de TV
Esporte Espetacular. Já me
peguei várias vezes chorando
domingo de manhã com
matérias lindas mostrando
como o esporte pode mudar
as crianças, a sociedade e a
vida das pessoas pra sempre.
Jornalista
Nosso amigo barbarense
Osvaldo Bacchin Júnior,
que tem uma voz única
e ótima oralidade .
Gente boa
LeBron James! Sempre incrível
dentro e fora de quadra.

Mala
Aí já não vou ter como
fugir: Neymar! Precisa
de porque? rsrsrs
Bola cheia
Fernando Fernandes, atleta
paralímpico de canoagem.
Gosto muito da história dele.
Sofreu um acidente, ficou
tetraplégico, conheceu o
esporte, se dedicou e hoje é
tetracampeão na modalidade.
Bola murcha
Luís Suárez, do Uruguai. Morder
a orelha do adversário não é tão
legal, né! Fora outros episódios
de indisciplina que ele já teve.
Com qual esportista
faria selfie?
Bernardinho, do vôlei! Admiro
sua trajetória, seu jeito de
trabalhar e sua inteligência!
Sempre que preciso de
motivação, leio seu livro.
Com qual não faria?
Ah, eu faço selfie até com
meus amigos que não jogam
nada... rsrs... Não ia deixar
escapar uma foto não!
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"AMIGOS" TEM RECESSO DE DUAS SEMANAS
ma, haverá folga por causa do
feriado de Corpus Christi.
A disputa será retomada em
A 21ª edição do Torneio Ami- 9 de junho. Os jogos serão os
gos ATC de Raquetinha entrou seguintes, no complexo de saiem recesso de duas semanas. bro da academia Americana
Nesta, não houve rodada em Tennis Center: Betão Soutelo/
razão de alguns jogadores es- César Dei Santi x Fábio Pires/
tarem lesionadas. E na próxi- Fernando Pires, Rogério ArZARAMELO JR.
@zaramelojr

mond/Ricardo Sayão x Maurício Zebu/Fred Faé, Cris Cipola/
Fernando Bilibio x Hugo Santiago/Robson Ferro e Franco
Sardelli/Sérgio Pivete x Marcelo Marusso/Rafael Lima.
Fred Faé, com 28 pontos,
e Ricardo Sayão, com 23, são
os líderes dos Rankings A e B,

respectivamente. Seus perseguidores mais diretos são Cris
Cipola, que está jogando em
substituição a Henrique Demarchi, Fábio Pires e Hugo
Santiago. Depois da rodada
de 9 de junho, restarão apenas
mais duas para definição dos
vencedores da temporada.

TOP 3
RANKING A
JOGADORES

1º Fred Faé
2º Cris Cipola
3º Franco Sardelli

PONTOS

28
27
15

RANKING B
JOGADORES

1º Ricardo Sayão
2º Fábio Pires
3º Hugo Santiago

PONTOS

23
22
22

Hugo está na briga
pelo título na ATC
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CICLISMO

AÇÃO ENTRE AMIGOS MARCA "BIKE DAY"
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O que era para ser apenas
uma competição esportiva,
transformou-se em ação entre amigos para auxiliar quem
mais precisa em tempos de
pandemia. O evento "12 Horas
Bike Day", programado para
junho, em Americana, terá arrecadação de alimentos entre
participantes e todos envolvidos na organização. De acordo com a publicitária e triatle-

Arrecadação
de alimentos
será destinada
para entidades
de Americana
ta Val Tunussi Cia, responsável pelo marketing através da
agência THF, todos alimentos
arrecadados serão doados a
entidades indicadas pela Se-
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Americana, mas temos também uma galera de outras cidades, como, por exemplo, Piracicaba e Araraquara. Ate o
início da próxima semana teremos o número oficial de participantes", salientou Val.
A competição terá total de
oito categorias: solo masculino,
solo feminino, duplas masculinas, duplas femininas, duplas
mistas, sexteto masculino, sexteto feminino e sexteto misto.
Haverá premiação em troféus
para campeões e vices de cada uma delas. Os ciclistas podem utilizar bikes dos modelos
speed, triathlon e mtb. Não é
permita bike motorizada.
Os vencedores serão aqueles
que derem o maior número de
voltas pelo circuito no período
de 12 horas. "Não é uma prova
Val Cia cuida do marketing do “12 Horas Bike Day”, que acontece em junho
federada, nem haverá cronometragem oficial. Teremos voluncretaria de Esportes, Lazer e ca, com largada às 6h30. A ba- tão conferindo todos os formu- tários atuando na marcação do
Juventude de Americana.
se será no Stay Move, na Ave- lários e a expectativa é que se- número de voltas e cada ciclistas
O "12 Horas Bike Day" está nida Gioconda Cibin. As inscri- ja validada a participação en- obrigatoriamente tem que usar
marcado para 12 de junho, em ções foram encerradas esta tre 60 e 80 ciclistas. "A maioria o seu GPS para comprovação
circuito no Jardim Terraméri- semana. Os organizadores es- das inscrições é do pessoal de do percurso", explicou Val Cia.

BRUNA ALINI | DIVULGAÇÃO

SIMULADO
A assessoria esportiva Triaction
Team realizou domingo (23)
simulado de duathlon, que
reuniu 30 alunos e atletas em
circuito no Jardim Terramérica.
Foram duas distâncias: Sprint
(5 km de corrida, 20 km de
bike e 2,5 km de corrida) e
Olímpica (10 km de corrida,
40 km de bike e 5 km de
corrida). Teve também um
grupo que só fez corrida.
A base da atividade foi o Bike
Hotel Sports e a atividade
teve coordenação do coach
William Barbosa. (ZARAMELO JR.)
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KART

PD'CHUMBO ACELERA EM LIMEIRA
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A Copa Sópneus Goodyear de
Kart Pé de Chumbo vive neste sábado (29), em Limeira, a
segunda etapa da temporada
2021. A rodada do Kartódromo João Batista Brum tem início marcado para as 8h30 e se
estende até por volta do meio-dia, com briefing, tomada de
tempos, duas corridas e cerimonial de premiação.
Com 1.200 metros de extensão e 8 metros de largura, a pista de Limeira é uma das favoritas dos pilotos que integram o
grid do Pé de Chumbo. O traçado é um dos mais seletivos do
Brasil, com longas retas, freadas fortes, curvas de alta e baixa velocidade, mergulho e vários tipos de tangencias. "Correr lá não é para qualquer um
não. Pessoal costuma dizer - e
é verdade mesmo - que Limeira separa os homens das crianças", afirmou o experiente Douglas Pitoli, que foi piloto profissional de automobilismo.
Na abertura da 16ª edição
do Pé de Chumbo, no final de
abril, no Kartódromo San Marino, em Paulínia, Théo Pioli Trevisani e Rafael Contatto foram
os protagonistas e terminaram
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a etapa com a mesma pontuação (56). Théo, porém, garantiu o primeiro lugar por ter
chegado à frente de Rafael na
primeira corrida.
Os dois certamente estão
entre os favoritos à vitória na
rodada de amanhã. A lista de
candidatos ao topo do pódio
conta com outros pilotos que
também andam bem em Limeira, casos de Douglas Pitoli, Rogério Pompermayer, Giovanni Pamfílio, Patrik Camargo
Neves e Fernando Santo André.
Ganhador da Light em
Paulínia, Mayckon Mota espera manter o ritmo neste sábado, mas sabe que te-

CLASSIFICAÇÃO
		PILOTOS

Traçado é um
dos favoritos
dos pilotos que
fazem parte do
grid do PDC
rá na cola adversários perigosos, como Oswaldinho Nogueira, Pedro Marusso, Carlos
Barbosa, Ivan Dantas e Ederson Rodrigues, e por isso não
pode marcar bobeira.
Ausentes na primeira etapa,
Marcelo Contatto, que é da
Pró, e Alexandre Bassora e Givago Nunes, que são da Light,
devem estrear na temporada
neste sábado. Embora com
duas categorias, o campeonato tem grid único.

Ganhador em Paulínia, Mayckon Mota espera repetir a dose em Limeira
Depois de Limeira, a Copa
Sópneus Goodyear de Kart Pé
de Chumbo fecha o calendário do primeiro semestre com
duas rodadas num mesmo final de semana, nos dias 19 e 20
de junho, em Paulínia.
Apesar do adiamento de
algumas etapas em razão da
pandemia, o presidente Marcelo Marusso disse que o calendário foi remanejado e que as
10 etapas previstas serão realizadas até novembro.

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

RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO

(19)

3471-4515

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

SOC

6

O São Paulo é novamente campeão do Paulistão!
O Tricolor conquistou o Campeonato Paulista pela 22ª vez ao
superar o Palmeiras e encerrou jejum de título na competição
que durava desde 2005. A vitória do São Paulo contra o
Palmeiras aconteceu no Morumbi, com gols de Luan e
Luciano. Com o resultado, grande festa da torcida tricolor com
clicks e homenagens nas redes sociais. Se liga nos clicks!

Vibração de Rafa Barros pela conquista do Tricolor

O click de Leonardo Souza

Casalzinho tricolor!
Thais Ciconi e Filipe Zaramello

Guilherme Santos

Na comemoração,
Alessandra Hansen D'Agostini

Filho de peixe... Maurício
Setin com o filho Matheus

A pequena Sofia
Do Vale Faganello

Juliana Assis era pura felicidade

Sandra Fogale

CIAL
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Eduardo Silva com o
filhos Dudu e Enzo

Família Tricolor. No click, Luiz Henrique Capatto Junior,
Luiz Henrique Capatto, Nilva Capatto e Lilian Capatto

GEMIDÃO!

Julio Cezar Zanini

Bart, o pet de
Maristela Piconi Mendes

Vicenzzo, Luiggi e Piettro, filhos de
Milena Patricia Takahashi Campiteli

Festejo da Irlanda:
Edgar Boe

Andresa
Petraccone
Santarosa

Everaldo Bassette com os filhos Daniel e Fábio

Coração batendo mais forte!
Ivan Dantas com o filho Rafael

A bela Carolina
Urtado Dotta

Ai ai ai... E no condomínio chique e tradicional
(da área central da city), que rolou até carta
anônima e muitas denúncias no grupo do
whatsapp por conta do sexo barulhento dos novos
moradores?! Os novos ricos e recém casados não
economizam na prática, afinal toda hora é hora,
se é que me entendem. Tanta disponibilidade
tem causado certo constrangimento aos
casais mais acomodados, digamos assim,
que há tempos vivem relacionamento quase
puritano. Depois do rififi, o tal casal aumentou
ainda mais a intensidade. Os gritos e gemidos
têm feito o condomínio subir pelas paredes.
Ai, minha Nossa Senhora da Genitália!

VELINHAS
Dia de festa e comemoração
para Ana Paula Precioso, Bruno
Tonon, Marcos Cavicchiolli (foto),
Richard Trevizan, Rodrigo José
Cezarin, Monica Kalepniek
Foschine e Luciana Menossi,
que são aniversariantes desta
sexta. No sábado é a vez de
Fátima Brito, Andre Batagin,
Taís Sanches e Thabata Viger
Ribeiro assoprarem velinhas.
No domingo, Denise Manfre,
Niquima Reis, Cristina França e
Solange Naidelice fazem aniversário.

ESPORTE
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GURGA E MATHEUS DUELAM EM NO
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A Copa Aro Raceman vive
neste sábado (29) a terceira
etapa da temporada 2021, a
partir das 7h45, no kartódromo de Nova Odessa. As atenções estão voltadas principalmente para o duelo entre
Gustavo Valente (Gurga) e
Matheus Ferreira, que são os
ponteiros da Graduados A e
já abriram boa vantagem para os demais pilotos.
Gurga é o líder com 94 pontos, cinco a mais que o vice
Matheus. O mais próximo deles é Luiz Fernando Paloni, que
tem 60 pontos. Os pilotos #22
e #12 dominaram as duas primeiras rodadas. Ambos têm
consciência que são os "ca-
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ras" a ser batidos, mas preferem evitar assumir favoritismo,
mesmo porque há mais nove
etapas pela frente.
Na Graduados B, que é a
categoria de acesso da Raceman, o estreante Gustavo Aldegheri é o grande destaque.
Ele ganhou as duas etapas iniciais, tem andando junto com
os pilotos da Graduados A - o
campeonato tem grid único - e
sua pontuação já está na casa
dos três digitos. São 105 pontos contra 79 de Daniel Macena (Daniboy), que é o segundo
colocado. Já há consenso que
somente o “acaso esportivo”
impedirá que Aldegheri che-

Ponteiros da
Graduados A
dominaram as
duas primeiras
etapas do ano

TOP 5
GRADUADOS A
		PILOTOS

1º
2º
3º
4º
5º

Gustavo Valente
Matheus Ferreira
Luiz Paloni
Ricardo Romi
Marcelo Assiz

PONTOS

94
89
60
58
58

GRADUADOS B
		PILOTOS

1º
2º
3º
4º
5º

Gurga é o líder da Graduados A e está em busca do tricampeonato

DIVULGAÇÃO

Gustavo Aldegheri
Daniel Macena
Ricardo Paloni
Luiz Ongaro
Alfredo Viana

PONTOS

105
79
60
56
52

gue ao título e esteja na principal categoria em 2022.
A rodada de amanhã tem
início marcado para as 7h45,
com entrega de combustível,
warm up, briefing e treino classificatório. A primeira corrida
será às 9h15, enquanto a segunda acontece às 10h45. A solenidade de premiação aos cinco melhores de cada categoria
está previsto para o meio-dia.

CAMINHO DA FÉ
Grupo de 22 atletas e alunos da assessoria
esportiva Triaction Team, de Americana,
iniciou ontem (27) a peregrinação do
Caminho da Fé. Eles saíram pela manhã
de Águas da Prata e até domingo (30)
vão pedalar aproximadamente 320 km até
Aparecida do Norte. Comandados pelo
head coach William Barbosa, os ciclistas
passarão por trechos de cidades de
São Paulo e Minas Gerais. (ZARAMELO JR.)
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AUTOMOBILISMO

COM COVID, PEDRINHO
FICA FORA DA ABERTURA
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A temporada 2021 da Porsche
Carrera Cup Brasil tem abertura neste final de semana no
Autódromo Velocitta, em Mogi
Guaçu. Um dos pilotos da categoria Cup 4.0, o americanense Pedrinho Aguiar fica fora da
rodada, pois foi diagnosticado esta semana com covid-19.
“Descobri terça-feira (25). Tive
um pouco de febre. De modo
geral, estou bem e cumprindo
isolamento. Infelizmente, não
vai dar para correr”, disse Pedrinho, na tarde de ontem (27),
ao O JOGO. Ele será substituído
pelo paulistano Matheus Iório.
Para sua quarta temporada consecutiva na Porsche Cup,
Pedrinho afirmou estar bastante confiante e que espera brigar
pelas primeiras colocações da
classe Sprint. "Estou bem mais
animado para 2021. No ano
passado, os resultados foram
melhores do que eu imaginava
e agora me sinto em condições
de fazer uma temporada ainda
mais positiva", comentou o piloto de Americana.
Nos quatro anos de Porsche Cup, Pedrinho sagrou-se
bicampeão da Overall, que é a
somatória de pontos das classes Sprint (corridas curtas) e
Endurance (corridas longas).
A programação no Velocitta, que tem pista de 3288 metros de extensão, começa nesta sexta-feira (28) com treinos
livres. Amanhã (29), os treinos
classificatórios serão a partir

Pedrinho e seu pai Pedro Alvaro: estreia fica para para Curitiba, em junho
das 8h30 e a primeira corrida da rodada dupla está marcada para as 13 horas. No domingo (30), a segunda corrida
será ao meio-dia.
Durante o ano, a Porsche
Carrera Cup Brasil terá total
de nove etapas, sendo seis
de Sprint e três de Endurance,
passando por alguns dos principais autódromos do País, como Velocitta, Interlagos, Goiânia e Curitiba.

CALENDÁRIO 2021
ETAPA 1 – SPRINT

ETAPA 6 – SPRINT

29 e 30 de maio – Velocitta

9 e 10 de outubro – Goiânia

ETAPA 2 – SPRINT

ETAPA 7 – ENDURANCE

26 e 27 de junho – Curitiba

16 de outubro – Goiânia

ETAPA 3 – SPRINT

ETAPA 8 – SPRINT

24 e 25 de julho – Velocitta

6 e 7 de novembro – Interlagos

ETAPA 4 – ENDURANCE ETAPA 9 – ENDURANCE
14 de agosto – Interlagos

4 de dezembro – Interlagos

ETAPA 5 – SPRINT
11 e 12 de setembro – Curitiba

APOIANDO
OESPORTE
ESPORTE
APOIANDO O
DEAMERICANA
AMERICANA
DE

RUA DO RAMI, 288 • DISTRITO INDUSTRIAL ABDO NAJAR
Fone3469-9292
(19) 3469-9292
www.alvaroaguiar.com.br
(19)
www.alvaroaguiar.com.br
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ATENDIMENTO A IDOSOS É DISCUTIDO

“CÂMARA SOLIDÁRIA”
ARRECADA 1 TONELADA
A campanha “Câmara Solidária”, realizada pela Câmara de Americana foi
encerrada sexta-feira (21) com a arrecadação de mais de uma tonelada
de doações, entre alimentos e materiais de limpeza e de higiene pessoal
que foram destinados ao Fundo Social de Solidariedade - no total, foram
1056 quilos. As doações foram feitas por vereadores, funcionários do
Legislativo, empresários e população. Segundo o presidente Thiago
Martins (foto), a campanha atingiu seu objetivo e mobilizou a sociedade
em prol de famílias que precisam de ajuda. “Quero, em nome da
Câmara, agradecer todas as pessoas que compreenderam esta iniciativa
e contribuíram para alcançar esse resultado”, disse. (DA REDAÇÃO)

THOMAZ FERNANDES | DIVULGAÇÃO

BROCHI
PROPÕE
EMENDAS A
“DIRETRIZES”

A conscientização sobre direitos das pessoas idosas e prevenção da violência foi tema
de discussão entre representantes do Conselho Municipal do Idoso (Comid), órgão
vinculado administrativamente à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos
(SASDH), e da Secretaria Municipal da Saúde, terça-feira (25). A questão referente ao
atendimento à pessoa idosa no município foi abordada junto ao secretário da Saúde,
Danilo Carvalho Oliveira, dando continuidade ao Projeto Sentinela, realizado pelo
conselho. Foram explanados os dados mais recentes sobre os casos de violência contra
idosos e que foram obtidos junto ao Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes.
De acordo com a presidente do Conselho, Maria Cristina Louzado Vianna, foi pontuada
a importância da Saúde como órgão de proteção às pessoas idosas. “Falamos da
parceria entre Comid, Vigilância Sanitária e Ministério Público na fiscalização das
Instituições de Longa Permanência para Idosos e, também, da necessidade da
realização de reuniões intersetoriais entre Saúde, Assistência Social e Educação
como forma de promover direitos e prevenir situações de violência. As conselheiras
avaliaram a reunião como positiva, uma vez que a temática teve grande receptividade
do secretário de Saúde, que designou a coordenadora da Atenção Básica da Saúde
para dar sequência aos trabalhos junto ao Comid”, disse Maria Cristina. (DA REDAÇÃO)

PREFEITO E VICE ACOMPANHAM
RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS
O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi visitaram na manhã de segunda-feira (24) o
Ciep Professor Anísio Spinola Teixeira, no bairro São Jerônimo, onde acompanharam a retomada
das aulas presenciais depois de mais de um ano de atividades escolares exclusivamente remotas.
O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, e a secretária adjunta, Evelene Ponce Medina, estiveram
em sete unidades escolares acompanhando o retorno dos alunos. A avaliação da Secretaria
de Educação no primeiro dia foi bastante positiva, com adesão maior às aulas presenciais por
parte dos alunos do Ensino Fundamental, em comparação ao comparecimento nas emeis e
nas creches. "Todos os protocolos sanitários estão sendo seguidos e estamos cumprindo o
limite 35% de alunos. Nossos profissionais são muito bem preparados e nossa estrutura física,
no geral, também é muito boa", afirmou Ghizini. O secretário ressaltou, ainda, que os kits de
alimentação para os 12.300 alunos da rede já foram entregues. Todas as famílias dos estudantes
receberam os alimentos na escolas onde estão matriculados, em um sistema de agendamento
para evitar aglomerações. Os kits contêm arroz, feijão, açúcar, biscoitos doce e salgado,
fubá, leite em pó, macarrão e óleo. O investimento foi de R$ 45,00 cada kit. (DA REDAÇÃO)

O vereador Thiago Brochi
(PSDB) está propondo uma série
de emendas ao projeto de lei
do Poder Executivo, que dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias
para 2022. O projeto traça as
linhas mestras e os princípios
fundamentais que deverão
ser observados na elaboração
do orçamento e contempla as
limitações estabelecidas pela
Constituição Federal e pela Lei
de Responsabilidade Fiscal.
As emendas apresentadas por
Brochi são sugestões de obras
e ações para a programação
de investimentos e destinação
de recursos da prefeitura. Entre
as propostas protocoladas na
Câmara, o parlamentar indica a
construção de Unidade Básica
de Saúde (UBS) no Jardim
Mirandola e a revitalização
da unidade já existente no
Parque das Nações. Há ainda
propostas de ampliação da
Escola Municipal de Ensino
Fundamental (Emef) Paulo
Freire, no Parque Novo Mundo,
e de firmar convênio com o
governo do Estado para reforma
da escola estadual Dr. João de
Castro Gonçalves, na Conserva.
A reforma do velódromo
municipal e a construção de um
campo de futebol society no
Jardim Alvorada também fazem
parte das sugestões. (DA REDAÇÃO)

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

RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO

(19) 3471-4515

CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS
ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana
3461-6182 • 3461-8652
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AMERICANA RECEBE 80 CESTAS

CÂMARA DOA 20 MIL TESTES RÁPIDOS
Em visita ao prefeito Chico Sardelli e ao vice Odir Demarchi, sexta-feira (21), o presidente da Câmara de
Americana, Thiago Martins, e um grupo de vereadores anunciaram a compra e a doação de 20 mil testes
rápidos para detecção da covid-19. O Legislativo vai investir aproximadamente R$ 750 mil em recursos do
duodécimo que seriam devolvidos à prefeitura. Os testes rápidos, que devem estar disponíveis na próxima
semana, vão permitir a descentralização do diagnóstico, que será feito em quatro regiões da cidade:
Antonio Zanaga, Parque Gramado, Cidade Jardim e Praia Azul, além da testagem no Hospital Municipal
Dr.Waldemar Tebaldi. De acordo com Martins, o objetivo da ação é colaborar com a saúde pública ao agilizar
o diagnóstico da doença, permitindo o isolamento do infectado e o início do tratamento. (DA REDAÇÃO)

MARCELO FAÉ FERREIRA

A prefeitura de Americana recebeu quarta-feira (26) a doação de 800 cestas
básicas do Governo do Estado, por meio do Fundo Social de São Paulo.
Os alimentos serão distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade social
que estão cadastradas no site do Executivo e nos Cras (Centros de Referência de
Assistência Social). “Agradeço muito a presidente do Fundo Social de São Paulo,
Bia Dória, por incluir Americana nas doações e vamos conseguir ajudar diversas
famílias que estão passando por muitas dificuldades. Nossos projetos sempre
incluíram auxiliar pessoas necessitadas e com a pandemia esse número aumentou
bastante. Portanto, cada ajuda é muito bem-vinda e estamos de portas abertas
para quem quiser ser nosso parceiro e também ajudar os que mais precisam”,
disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela
Ravera Sardelli (foto). De acordo com o Fundo Social de São Paulo, a doação
faz parte de parceria com o Governo do estado para atendimento de todos
os municípios que, em razão da pandemia, tiveram aumento exponencial por
atendimento da população em situação de vulnerabilidade social. (DA REDAÇÃO)

SIERRA BRAVO COMEMORA 9 ANOS
A Sierra Bravo Escola de Aviação completou 9 anos no domingo (23). Fundada em 2012 pelo
piloto americanense Thiago Beraldo, desde então funciona em hangar próprio, no Aeroporto
Municipal de Americana. A data foi comemorada com alegria entre colaboradores, alunos e
ex-alunos. Neste período de atuação, a escola já passou a marca de 35 mil horas voadas e
formou mais de 900 alunos, vindos de diversas regiões do país. Atualmente gera 46 empregos.
“Sempre gostei de aviação, sou americanense, e quando comecei tive que fazer meus cursos em
outras cidades. Faltava uma escola de aviação aqui. A Sierra Bravo é a concretização de um sonho
que deu certo.” diz Beraldo, piloto de Linha Aérea e diretor da escola. Alguns diferenciais, como
qualidade no ensino, aeronaves com equipamentos de última geração e equipe bem treinada,
fazem com que a Sierra Bravo seja referência no segmento. A escola possui nove aeronaves, dois
simuladores de voo e amplas salas de aula e treinamentos. Piloto Privado, Piloto Comercial, Instrutor
de Voo, Aeronaves Multimotores, Voo por Instrumentos, Upset Recovery, Jet Training, entre outros,
são alguns dos cursos fornecidos no hangar da escola, que oferece formação completa, teórica
e prática ao estudante de aviação civil. A escola funciona todos os dias, inclusive aos domingos e
feriados, e, além dos cursos, disponibiliza voos panorâmicos em suas aeronaves. (MARCELO FAÉ FERREIRA)

O SEU DEPARTAMENTO DE
COMÉRCIO EXTERIOR




FISIOTERAPIA DESPORTIVA ESPECIALIZADA

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

3645-1618 ∙ 3407-7474

• DESEMBARAÇO ADUANEIRO
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EX-TARIFÁRIO, DRAWBACK, ETC
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BARDI PARTICIPA
DO SUL-AMERICANO
ZARAMELO JR.

DIVULGAÇÃO

@zaramelojr

O velocista Felipe Bardi, de
Americana, é um dos integrantes da seleção brasileira de atletismo que disputará a 52ª edição do Campeonato Sul-Americano, de amanhã (29) até segunda-feira (31), na cidade de
Guayaquil, no Equador. A competição estava inicialmente marcada para Buenos Aires, mas
houve a mudança de sede em
razão do agravamento da pandemia na Argentina.
Composta por 79 atletas - 39
homens e 40 mulheres -, a delegação do Brasil viajou ontem
(27) para o Equador, com embarque no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e escala em
Manaus (AM). Em 51 edições, os
brasileiros foram campeões 32
vezes no masculino. No feminino, em 40 competições, foram 32 títulos. Bardi vai disputar as provas dos 100 e 200 metros rasos, além do revezamento 4x100 também rasos. O americanense está em busca de va-
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DE OLHO EM TÓQUIO,
MURILO TREINA NO RJ
SATIRO SODRÉ/SSPRESS/CBDA | DIVULGAÇÃO

Bardi ainda tenta assegurar
vaga para Jogos Olímpicos
ga para os Jogos Olímpicos de
Tóquio e o Sul-Americano é importante neste sentido, pois, como evento de área, distribui pontuação expressiva e podem ajudar atletas através do Ranking
de Pontos da World Athletics. Os
campeões em Guayaquil garantem classificação para o Mundial
de Oregon, que está programado para o ano que vem na cidade norte-americana de Eugene.

Murilo Sartori intensifica a preparação para disputar a Olímpiada de Tóquio, em julho
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Um dos integrantes da equipe brasileira do revezamento
4x200 metros livre para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o nadador Murilo Setin Sartori embarca neste final de semana
para período de treinamentos

no Rio de Janeiro. A partir de período, no caso de Murilo, é to direto com Fernando Schefsegunda-feira (31), o america- ter a rotina de treinos em pisci- fer, do Minas Tênis; Breno Cornense participará das ativida- na olímpica (50 metros), já que reia, do Pinheiros; e Luiz Altades da equipe olímpica no Par- a do Complexo Poliesportivo mir Lopes Melo, do Ideal Clube,
que Aquático Maria Lenk, na Milton Fenley Azenha - Cen- que são seus companheiros no
Barra da Tijuca. Serão duas se- tro Cívico -, no Jardim da Coli- revezamento. "Já tive essa exmanas de treinos até 12 de ju- na, que ele utiliza normalmen- periência em outras oportuninho. O técnico Fábio Cremo- te, é semiolímpica (25 metros). dades e foi bastante proveitonez estará junto com o nadaAlém disso, o nadador de so. Sempre muito bom aproveidor. O principal objetivo deste Americana também terá conta- tar toda a infraestrutura do melhor centro de treinamento do
Brasil", comentou Murilo.
Cremonez explicou ao O JOGO que, a princípio, a ideia era
realizar período de treinamentos de duas semanas em Portugal, a partir de 7 de junho, mas

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br

Antes das
Olimpíadas,
americanense
deve competir
na Itália
em razão das dificuldades para
entrada de estrangeiros na Europa, houve a substituição pelas atividades no Rio de Janeiro.
O treinador disse que
aguarda convite para competição na Itália, na última semana de junho. A viagem para o
Japão será no dia 16 de julho.
O revezamento 4x200 do Brasil vai à piscina no dia 27 com
expectativa de lutar por uma
medalha olímpica.

