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Rafael Contatto e Rogério Pompermayer
travaram disputa intensa em Limeira

ABSOLUTO

Rafael Contatto foi o nome da segunda etapa do Pé de Chumbo, em Limeira. Ele ganhou uma corrida,
foi segundo na outra, cravou as voltas mais rápidas e pulou para a liderança do campeonato. P. 7 a 10
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ARQUIVO PESSOAL

IRMÃOS
CONQUISTAM
TÍTULO DO OPEN

O QUE É?

FERNANDA E SAULO FICARAM SEM MÁSCARA DE PROTEÇÃO APENAS NO MOMENTO DA FOTO AO O JOGO

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

ELLEN E EDUARDO SÃO
CAMPEÕES NO ZERO A ZERO

O beach tennis é um esporte criado
a partir do frescobol e incrementado
na Itália, mais precisamente na
província de Ravena, na década
de 1980. Já existem mais de um
milhão de praticantes espalhados
pelo mundo. O orgão internacional
responsável pela modalidade
é a ITF (International Tennis
Federation), a mesma que cuida
do tênis convencional. Atualmente,
o beach tennis é praticado em
diversos países, como Itália, Brasil,
Chile, Venezuela, Argentina,
França, Espanha, Rússia, Estados
Unidos, Japão, Portugal, República
Tcheca, Bermudas, Países Baixos,
Aruba, Austrália e Curaçao, entre
outros. A modalidade chegou
ao Brasil em 2008 através de
iniciativa de Leopoldo Correa e
Adão Chagas. Uma das pioneiras
da modalidade no País foi a tenista
Marcela Evangelista. O Brasil já
é a segunda potência no esporte,
ficando atrás apenas da Itália.

Os irmãos Giovanna Campana
Mosna, 36 anos, e Luiz Gabriel
Campana (Bibi), 33, de
Americana, conquistaram o
título da categoria Mista C no
Open de Beach Tennis realizado
pela academia Aloha, semana
passada. Assíduos em quadras
de tênis e raquetinha desde a
infância, eles estrearam a parceria
na modalidade neste torneio. Na
final, Giovanna e Bibi ganharam
por 7/5 de Paula Carneiro e
Maykel Campos, de Piracicaba.
Na fase de grupos, os irmãos
venceram dois jogos, passando
também pelas quartas de final e
semifinais. Ou seja: conquistaram
cinco vitórias em cinco partidas.
"A gente pode até mudar a
modalidade, mas o parceiro,
esse é insubstituível", escreveu
Giovanna em suas páginas nas
redes sociais. (ZARAMELO JR.)

DIVULGAÇÃO

CIRCUITO REGIONAL DÁ
A LARGADA EM LIMEIRA

O 1º Torneio Interno de Beach Tennis do Centro Esportivo Zero a Zero
movimentou 12 duplas, no dia 30 de maio. Participaram jogadores
de Americana, Santa Bárbara d'Oeste e Nova Odessa. A organização
ficou sob responsabilidade de Fernanda Rodrigues (Ferzoca) e
Saulo Biancarelli (foto), diretora do CT e professor da modalidade,
respectivamente. Os campeões foram Ellen Cristina Martins Camero
e Eduardo Aparecido de Oliveira. Em segundo lugar ficaram Geovana
Araújo e Ramon Araújo, enquanto Tiago Silva e Gabriel Fim terminaram
em terceiro lugar - as três duplas são de Americana. "Tivemos a
ideia e viabilizamos o torneio bem rápido com o pessoal que treina
e joga lá com a gente. Foi um sucesso, bem legal, superando todas
as expectativas. A galera até já pediu para realizarmos torneios
mensais", comentou Fernanda. O próximo interno do Zero a Zero
será de vôlei de areia, em data a ser marcada. (ZARAMELO JR.)

A largada do Circuito Regional de Beach Tennis,
organizado por Graziella Bardini, será nas
quadras da Academia HIC6, em Limeira, nos
próximos dias 19 e 20. A expectativa é pela
participação de apoximadamente 100 duplas de
diversas cidades da RMC (Região Metropolitana
de Campinas). As inscrições podem ser feitas
até terça-feira (15) pela plataforma LetzPlay.
A disputa reunirá duplas mistas, femininas
e masculinas nas categorias B, C e Iniciante.
Todos jogadores receberão kit com camiseta,
toalha de rosto e munhequeira. A HIC6 fica
na Avenida Maria Teresa Silveira de Barros
Camargo, 1150, Jardim Vanessa. (ZARAMELO JR.)
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DE PRIMEIRA
DOMINGOS DIAS

Nascimento.
14 de abril de 1947, em
Estrela d’Oeste.

ARQUIVO PESSOAL

Profissão.
Cirurgião Dentista.

Modelo de beleza.
São muitas. Destaco Alice
Sabatini, do basquete
italiano (inclusive ganhou o
título de Miss Itália em 2015).

Como você é conhecido
entre amigos e familiares?
Mingão
Time do coração.
Portuguesa de Desportos
Porque sou descendente de
portugueses e um tio me
levou ao Canindé quando
eu ainda era jovem.
Torce contra quem?
Contra quem está jogando

Imagem inesquecível.
São muitas. No momento,
recordo a comemoração da
conquista do tetra mundial
da Seleção Brasileira.
A alegria foi intensa devido
ao longo tempo de jejum
sem o grito de campeão.

naquele momento contra
a Portuguesa. Porque meu
coração é metade lusitano.
Ídolo.
Pelé. Era um fenômeno
mesmo sem os apetrechos
tecnológicos atuais.

Entre seus amigos, quem
é fera no esporte?
No momento tenho um
amigo de bicicleta, Ademir
Lourenço, de 56 anos, com
apelido de Longão. Ele
faz percursos de 300 km
com sua bike e consegue
atravessar três estados.
Admiro sua força.
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E quem não é?
A grande maioria dos meus
amigos. Porque visam à
diversão, a companhia , à
saúde. Não se preocupam
tanto com a excelência.
Faz alguma atividade física?
Faço ciclismo.
Esporte favorito.
Basquete e futebol. Até
hoje sonho com as quadras
e os com os estádios.

E quem vai pagar mico?
Renato Gaúcho. Porque
pode não render o que
rendeu no Grêmio.
Programa de TV.
Transmissões dos grandes
eventos esportivos (Copas
do Mundo e Olimpíadas).
Jornalista.
Além do Zaramelo
Jr., admiro o trabalho
de Galvão Bueno
e Caio Ribeiro.

Para qual esporte
não leva jeito?
Talvez ginástica artística.
Considero-a mais arte
do que esporte.

Gente boa.
Telê Santana. Admirava
a sua seriedade e
competência.

Quem vai se dar bem
no esporte em 2021?
Provavelmente o Luciano,
centroavante do São Paulo.

Mala.
Felizmente não me lembro
de muitos. Cito aqui Felipe
Melo, apenas como jogador.

Bola cheia.
Infelizmente são poucos.
Aponto o eterno bola
cheia Cristiano Ronaldo,
principalmente como
figura humana.
Bola murcha.
Alguns, que infelizmente
não detectaram o
momento certo de parar.
Com qual esportista
faria selfie?
Com qualquer um desses
citados nas respostas
anteriores, que merecem
a minha admiração.
Com qual não faria?
Camilo Zuñiga. Pelo lance
maldoso (joelhada) com
que agrediu Neymar,
eliminando-o da Copa
do Mundo em 2018.

FUTEBOL

BEZINHA TERÁ 3 MESES DE DURAÇÃO
ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE MARÇO DE 2021

bro e 3 de outubro; as quartas
@zaramelojr
serão em 6 e 10 de outubro; e
as semifinais, 17 e 24. As finais,
O Campeonato Paulista da Se- para que sejam conhecidos o
gunda Divisão Sub-23 terá ape- campeão e o vice, que sobem
nas três meses de duração. A para a Série A3 de 2022, estão
FPF (Federação Paulista de Fu- previstas para 27 e 31.
tebol) passou, durante reunião
por vídeo conferência, no final
Rio Branco está
de maio, algumas informações
aos clubes interessados em dis- em atividade
putar a competição. O presiden- desde março
te Gilson Bonaldo (foto) repree espera pelo
sentou o Rio Branco.
O início da competição, acesso à A3
equivalente à quarta divisão,
está previsto para 22 de agosto
e o término em 31 de outubro.
O Rio Branco vem treinando
De forma oficial, os detalhes se- desde o início de março. A direrão definidos no conselho téc- toria entende que o período de
nico, que acontece na próxima preparação, diferente da maioquinta-feira (17).
ria dos adversários, credencia o
Gilson Bonaldo é o presidente do Rio Branco
A 1ª fase da Bezinha, como time de Americana a ser um dos
é chamado o campeonato, se- candidatos ao acesso.
nos e uniformes, que foram Sega Construtora e Notícia FM.
rá entre 22 de agosto e 26 de
criados pela marca Tigre1913,
A diretoria do Rio Branco
setembro, em turno e returno. UNIFORMES
que é oficial do clube. O proje- ainda avalia a possibilidade de
Com jogos de ida e volta, no O Departamento de Marketing to tem patrocínio de Beba Mais comercialização destes uniforsistema mata-mata, as oitavas do Rio Branco divulgou os no- Distribuidora, Bluesteco Bar, mes na loja oficial, que fica no
acontecem em 29 de setem- vos uniformes para jogos-trei- Coisas da Terra, Gallo Tecidos, Estádio Décio Vitta.

ZARAMELO JR.

LUTO

CÂNCER MATA O
CAPITÃO DO ACESSO
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O ex-zagueiro Aílton Luís, capitão do Rio Branco na campanha do acesso à elite do futebol
paulista em 1990, faleceu na
madrugada do dia 4 vítima de
câncer. Ele estava internado em
hospital de São Paulo e já há alguns anos lutava contra a doença. "O Aílton Luís foi um grande
jogador e um ser humano espetacular", disse ao O JOGO o preparador físico Fred Smania, que
trabalhou com o zagueiro no
clube de Americana. Aílton Luís
Bertan era natural de Vinhedo,
onde foi secretário de Esportes após deixar o futebol profissional. Pelo Rio Branco, entre

Capitão Aílton Luis
faleceu aos 62 anos
1988 e 1990, de acordo com o
jornalista e historiador Cláudio
Giória, ele fez 85 jogos, com 44
vitórias, 22 empates e 19 derrotas, marcando quatro gols.

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

3408-5792
99147-0465
Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

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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KART

DADO AMPLIA VANTAGEM NA SANREMO
FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 5 DE JUNHO DE 2021

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A quarta etapa da Copa Sanremo, na manhã de sábado
(5), no Kartódromo San Marino, em Paulínia, teve vitória de
Luiz Eduardo Salau (Dado) nas
duas corridas da Pró. Com isso,
além de manter-se na liderança da categoria, o piloto #821
ampliou a vantagem para o segundo colocado Carlos Murari, que era de 26 e passou a ser
de 46 pontos. Agora, na classificação geral, Dado tem 186
pontos contra 140 de Murari.
Mais rápido no classificatório,
Dado Salau largou na pole position na primeira corrida do dia e
venceu de ponta a ponta. Mesmo pressionado por Marcelo
Arruda nas duas últimas voltas,
o líder manteve a posição e fechou as 16 voltas em 11m54s652.
Arruda, que fez a volta mais rápida da bateria, veio no vácuo e
cruzou a linha com diferença de
apenas 0s043 do ganhador.
Na segunda corrida, Dado
voltou a sair na pole e nova-

TOP 10
PRÓ
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

PILOTOS

Dado Salau
Carlos Murari
Eduardo Wernek
Rafael Pastorelo
Marcelo Arruda
Kaio Dias
Pascoal Bertoni
Tomas Faé
Alessandro Meidas
Lucca Cirino

PONTOS

186
140
130
122
119
106
100
96
88
82

LIGHT
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Dado e Arruda dominaram
as duas corridas da
Sanremo em Paulínia

mente teve Arruda como principal adversário. Desta vez,
porém, o piloto #821 recebeu
a bandeira quadriculada da
vitória com 1s345 de vantagem - completou as 14 voltas
em 10m30s990. Foi de Arruda, outra vez, a melhor volta.
Na somatória das duas baterias, Dado Salau fez 58 pon-

PILOTOS

Marcelo Incotela
Luiz Cervone
João Gabriel
Fábio Bussamara
Giocondo Ribeiro
Ricardo Lazinho
Tiago Gonçalves
Renato Dori
Cleber Sachetto
Evilásio Rodrigues

PONTOS

196
194
166
148
118
114
110
100
78
58

Dori e Nassralla foram os destaques da rodada na Light

Piloto #821 foi
pole position
nas 2 corridas
e ganhou de
ponta a ponta

guez (Incotela - quinto com
33). Incotella, 11º na primeira
bateria e quarto na segunda,
continua na liderança, mas
viu diminuir a liderança para
o vice Cervone, que foi quinto nas duas baterias. A diferença entre eles, que estava
na casa de 11 pontos, agora é
de apenas 2: Incotela tem 196
e Cervone, 194.

tos e garantiu o topo do pódio, foi Renato Dori, que ganhou
que também teve Marcelo Ar- as duas corridas, em ambas
ruda (segundo com 55), Pas- superando Rogério Nassralcoal Bertoni (terceiro com 46), la, seu principal adversário PRÓXIMA
Kaio Dias (quarto com 44) e do dia. Dori totalizou 58 pon- Organizada pelo preparador
Carlos Murari (quinto com 38). tos, enquanto Nassralla so- Ivan Milani, a Copa Sanremo
mou 54. O pódio da categoria de Kart tem a próxima etapa
LIGHT
ainda teve João Dias (terceiro programada para 3 de julho.
Na Light da Copa Sanremo, o com 48), Luiz Cervone (quar- No total, o campeonato terá
destaque da quarta rodada to com 42) e Marcelo Rodri- 11 rodadas, todas em Paulínia.

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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RAQUETINHA

DIVULGAÇÃO

AMIGOS VÊ BRIGA
INTENSA POR TÍTULO
ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE FEVEREIRO DE 2021

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Faltando apenas duas rodadas
para o encerramento, além de
algumas partidas em atraso para alguns jogadores, o 21º Torneio Amigos ATC de Raquetinha vê briga intensa por título,
principalmente no Ranking B,
enquanto no Ranking A a disputa está polarizada em Fred
Faé e Cris Cipola (que substitui
o contundido Henrique Demarchi), que não correm riscos de
ser alcançados na pontuação
por nenhum outro adversário.
No Ranking B, há pelos menos cinco jogadores que ainda podem terminar em primeiro lugar. Os favoritos são Fábio
Pires, Hugo Santiago e Ricardo Sayão, que ocupam as primeiras posições, mas Sérgio
Lião (Pivete) e Maurício Ferreira (Zebu) também estão matematicamente no páreo.
A rodada da semana, a 13ª
de um total de 15, teve estes
resultados: Betão/César 0x2
Fábio/Pirão (4/6 e 0/6), Rogério/Sayão 0x2 Zebu/Fred
(6/7 e 1/6), Cris/Bilibio 2x1 Hugo/Robão (6/7, 7/5 e 14/12) e
Franco/Pivete 1x2 Marusso/
Rafael (7/5, 1/6 e 4/10).
Na próxima quarta-feira (16),
no complexo de saibro da academia Americana Tennis Cen-

Pivete ainda está na disputa
no Ranking B do torneio

CLASSIFICAÇÃO
RANKING A
		JOGADORES

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Fred Faé
Cris Cipola
Franco Sardelli
Rafael Lima
Robson Ferro
Rogério Armond
Betão Soutelo
Fernando Pires

PONTOS

31
29
16
16
15
14
14
12

RANKING B
		JOGADORES

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

ter, acontece a penúltima rodada desta edição. A programação de jogos é a seguinte: Betão/Robão x Franco/Fred, Rogério/Rafael x Cris/Pirão, Fábio/Bilibio x Maruss/Sayão e
Zebu/Pivete x Hugo/César.

O encerramento do Amigos
ATC está previsto para o próximo dia 23. Até lá, os jogadores
com partidas em atraso têm
que realizá-las para que todos
cheguem na rodada final com
o mesmo número de jogos.

•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

Fábio Pires
Hugo Santiago
Ricardo Sayão
Marcelo Marusso
Maurício Ferreira
Sérgio Lião
César Dei Santi
Fernando Bilibio

PONTOS

25
23
23
16
16
15
14
10

DUNAMIS AJUDA FAMÍLIAS
Liderada pela coach Drica Boldrini, a Dunamis Assessoria
Esportiva promoveu campanha com alunos e atletas,
entre abil e maio, para arrecadar cestas bácias e produtos
de higiene pessoal e limpeza. O saldo foi de mais de
500 kg de alimentos e 300 ítens de produtos. Toda
arrecadação está sendo destinada a famílias carentes
e em situação de vulnerabilidade social em razão da
pandemia. "Fica o registro do nosso agradecimento
a todos que, direta e indiretamente, participaram e
colaboraram com a iniciativa", disse Drica. (ZARAMELO JR.)
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LENDAS DO FUTEBOL

ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

A EVOLUÇÃO TÁTICA DO FUTEBOL BRASILEIRO (II)

D

o antigo WM, ou seja, quando os times tinham uma formação tática que se assemelhavam àquelas duas letras, até o futebol total dos dias de hoje, as mudanças
são radicais, mas a individualidade, ainda prevalece! Os craques ainda fazem a
diferença. A propósito, João Saldanha
dizia que “a diferença entre o bom jogador e o craque está na ousadia”!
O futebol, até os anos 1960, se diferenciava dos outros esportes coletivos porque a técnica era 90% da história! Não que a técnica naqueles es- tomadas de decisão sempre tiveram
portes não fosse preponderante, mas que ser mais rápidas!
tal qual o futebol dos dias de hoje, os
O futebol dos dias atuais se asseespaços sempre foram menores e as melha ao vôlei, ao basquete, ao ru-

gby, ao futebol americano e ao futsal,
principalmente! Além da necessidade de as tomadas de decisão tenham
que ser mais rápidas, a precisão passou a ser fundamental. Se Pelé, Garrincha, Tostão, Ademir da Guia, Rivelino e outros craques do passado estivessem na ativa, teriam que se adaptar ao menor espaço.
Podem ter certeza de que eles se
adaptariam, mas se tivessem entrado numa “cápsula do tempo” e fossem colocados dentro de um jogo
em 2021, teriam a mesma sensação
que Pedro Rocha (foto), ídolo do
São Paulo e craque da seleção uruguaia, teve em 1974, quando, após

a derrota por 3 a 0 da Holanda, afirmou: “Parece que fui atropelado por
uma locomotiva...”
Talento e preparo físico não bastam mais aos jogadores atuais. Têm
que treinar intensamente para serem
precisos durante os noventa e tantos
minutos! Para isso, passou a ser importantíssimo que tenham concentração e autoconfiança, pois qualquer
desatenção pode ser fatal. O que se
fala mais hoje em futebol é “intensidade”, do goleiro ao centroavante!
E é aí que o futebol do século XXI
ainda se parece com aquele praticado por Charles Miller e seus amigos,
há mais de cem anos: autoconfiança

tem a ver com ousadia, o diferencial
dos craques mencionado por Saldanha nos anos 1960!
Se habilidade era prerrogativa dos
atacantes, hoje, até os goleiros têm
que ter habilidade com os pés e para isso, precisam de treinamento, concentração e autoconfiança!
Tudo isso para concluirmos que
não basta mais aos técnicos serem
profundo conhecedores de táticas e
fundamentos. Têm que ser o professor, o motivador, e o “pai” e o “irmão”
de seus pupilos...
ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

TOP 6 DE MAIO

TÊNIS

COUTO, HENRY E MOTTA SÃO LÍDERES
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Edson Couto (Grupo A), Henry
Oliveira (Grupo B) e Walter Motta (Grupo C) fecharam maio na
liderança de suas categorias no
Ranking Winner de Tênis, torneio que movimenta jogadores de Americana e Santa Bárbara d´Oeste no complexo de
saibro da Winner Academia.
Líder da principal categoria
desde o início da competição,
Couto terminou o mês com 94
pontos, oito a mais que o segundo colocado Júnior Bignot-

to. Já Henry virou com 92 pontos, seis a mais que Douglas
Teixeira, que ocupa o segundo
lugar. E Motta está na liderança com 112 pontos, três a mais
que Leonardo Matsui, que aparece na segunda posição.
O Ranking Winner tem a
disputa dividida em três quadrimestre, entre janeiro e dezembro. Os tenistas fazem dois
jogos mensais dentro de seus
grupos, com agendamento
prévio e seguindo protocolos
de segurança.
Os jogadores que ficarem
nas oito primeiras colocações

ZARAMELO JR. | O JOGO | 6 DE JUNHO DE 2021

Couto mantem liderança
da principal categoria

GRUPO A
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Edson Couto
Junior Bignotto
Guilherme Vitti
Ronaldo Lincoln
Nilso Dias
Henrique Silva

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Henry Oliveira
Douglas Teixeira
Luiz Montebello
Leonardo Leal
Celso Sobral
Murilo Mosca

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Walter Motta
Leonardo Matsui
Vitor Komatsu
Jorge Furlan
Fábio Beilke
Alex Simões

PONTOS

94
86
84
78
77
77

GRUPO B

de cada chave irão para o Finals, que está programado para janeiro de 2022 e distribuirá diversos prêmios. O principal deles, para o campeão do
Grupo A, é uma viagem a Paris, na França, para assistir ao
tradicional torneio de Roland
Garros, que é um dos quatro
da série Grand Slam.

92
86
82
79
74
72

GRUPO C
112
109
107
106
105
105
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KART

RAFAEL ASSUME LIDERANÇA DO PDC
ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE MAIO DE 2021

CLASSIFICAÇÃO 2ª ETAPA
PRÓ
		PILOTOS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

Rafael Contatto
Rogério Pompermayer
Marcelo Contatto
Douglas Pitoli
Théo Trevisani
Fernando S. André
Patrik Neves
Candido Neto
Giovanni Pamfílio
Carlinhos Carrion
Paulo Rosa
André Gonçalves

LIGHT
PONTOS

* Alberth Janjon, Marcelo Marusso
e William Saura não correram

57
54
52
51
50
46
45
43
41
39
34
31

		PILOTOS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Ivan Dantas
Mayckon Mota
Givago Nunes
Oswaldinho Nogueira
Ederson Rodrigues
Rafael Barberatto
Fernando Rodovalho
Rodrigo Pestana
Carlos Barbosa
Alexandre Bassora

PONTOS

35
33
32
31
30
23
23
21
17
0

* Fábio Santarosa e
Pedro Marusso não correram

FOTOS: WADO PELLIZONI | PD'CHUMBO TEAM

PÓDIOS EM LIMEIRA

Rafael Contatto durante segunda corrida na rodada de Limeira, em maio: performance positiva vale a ponta do campeonato

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Rafael Contatto foi o nome da
segunda etapa da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de
Chumbo, dia 29 de maio, em
Limeira. Com a vitória na primeira bateria e o segundo lugar na segunda, ele foi o campeão da rodada, totalizando
57 pontos, três a mais que Rogério Pompermayer, que terminou na segunda colocação.
Rafael ainda ficou com os 2
pontos de bonificação pelas
voltas mais rápidas.
A performance em Limeira
deu a Rafael a liderança da 16ª
edição do campeonato, agora
com 115 pontos. Théo Pioli Trevisani, que era o líder, caiu para o segundo lugar, com 106.
Na terceira posição, com 101
pontos, está Douglas Pitoli.

Patrik Camargo Neves, quarto com 94, e Fernando Santo
André, quinto com 92, completam o Top 5 da principal
categoria do PDC.
Na Light, a vitória em Limeira foi de Ivan Dantas, que
somou 35 pontos com o nono lugar na bateria 1 e o 15º
na bateria 2 – o campeonato tem grid único com os pilotos das duas categorias. Na
segunda colocação, com 33
pontos, ficou Mayckon Mota –
foi 14º na 1 e 12º na 2.
Mayckon e Ivan são os destaques da divisão de acesso neste início de temporada.
Mayckon lidera no geral com
70 pontos, enquanto Ivan é o
segundo com 60. O Top 5 ainda conta com Oswaldinho Nogueira, terceiro com 55; Rafael Barberatto, quarto com
45; e Ederson Rodrigues, quinto também com 45. O Pé de
Chumbo tem sequência agora
em junho com duas etapas no
mesmo final de semana – dias
19 e 20 -, no Kartódromo San
Marino, em Paulínia.

CORRIDAS

Na corrida que abriu a programação em Limeira, Rogério
Pompermayer largou na pole position, com Douglas Pitoli a seu lado na primeira fila. Já
no final da reta principal, Rafael Contatto ultrapassou Pitoli e pulou para o segundo lugar. Théo Trevisani saltou para a terceira posição. Os três ficaram à frente durante a maior
parte do tempo.
A quatro voltas do final, Rafael superou Rogério e assumiu
a liderança. Na descida do “Bacião”, para evitar o toque que
poderia tirar os dois da prova,
Rogério jogou seu kart para a
grama e perdeu duas posições.
Rafael, então, abriu vantagem e completou as 20 voltas

Campeão da
rodada ainda
somou pontos
pelas voltas
mais rápidas

em 19m28s854, vantagem de
6s107 para Pitoli, que fez corrida de recuperação e cruzou em
segundo, e de 6s333 para Marcelo Contatto, que andou em ritmo forte em sua sua estreia no
ano e terminou em terceiro. Rafael cravou a melhor volta, com
54s350 na sétima passagem.
Na segunda corrida, com inversão de grid, Fernando Santo André foi o pole. Ele manteve a posição por quatro voltas,
quando foi superado por Rogério Pompermayer, que ficou em posição relativamente
tranquila durante a maior parte da prova.
Nas voltas finais, no entanto, Rogério sofreu forte pressão, primeiro de Douglas Pitoli, depois de Rafael Contatto. Na
penúltima passagem, Rafael ultrapassou Pitoli, pulou para segundo e colou em Rogério, que
defendeu bem a ganhou a corrida, fechando as 17 voltas em
17m23s393, vantagem de 0s224
para seu principal adversário.
Foi de Rafael, de novo, a volta
mais rápida: 54s952 na sétima.

PRÓ
DOUGLAS PITOLI, MARCELO CONTATTO, RAFAEL CONTATTO,
ROGÉRIO POMPERMAYER e THÉO TREVISANI

LIGHT
OSWALDINHO NOGUEIRA, MAYCKON MOTA, IVAN DANTAS,
GIVAGO NUNES e EDERSON RODRIGUES
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NOVO LÍDER DO PD'CHUMBO, RAFAEL
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Novo líder da temporada 2021
da Copa Sópneus Goodyear de
Kart Pé de Chumbo, Rafael Contatto vibrou com a vitória que
teve na segunda etapa, dia 29
de maio, no kartódromo de Limeira. Além de assumir a liderança do campeonato, ele festejou o fato de voltar a ser campeão de uma rodada, o que não
acontecia desde o primeiro semestre do ano passado.
"Fazia tempo que não ganhava uma etapa. E ganhar em Limeira é para consagrar", disse o
piloto #19. "Limeira é uma pista
que gosto bastante. Sempre andei bem, sempre tive bons resultados. É uma pista na qual você
tira a diferença nos detalhes, literalmente", salientou.

Piloto #19
enalteceu o
ritmo forte
dos pilotos
na 2ª etapa
Rafael afirmou que "treinei
bem, os treinos foram legais
e cheguei bastante confiante.
Queria ter feito a pole, mas escapou por um pouquinho. Me
concentrei nas corridas. O ritmo
do pessoal foi forte, todo mundo andou muito bem."
Sobre as duas corridas no seletivo traçado de Limeira, Rafael comentou que "na primeira, o Rogério (Pompermayer)
fez a pole, larguei de terceiro e

NA ESTREIA, CONTATTO ACELERA FORTE
Fora da etapa de abertura do Pé de Chumbo, em abril, em Paulínia, por causa de cirurgia de
menisco no joelho direito, Marcelo Contatto estreou na temporada 2021 na rodada em Limeira e
garantiu presença no pódio com o terceiro lugar na classificação geral - somou 52 pontos com
a terceira posição na primeira bateria e a quarta na segunda. "Estou muito feliz. Primeiramente
por estar voltando. E também pelo resultado. Não pude participar da primeira etapa por causa
da operação. Fazia tempo que não andava de kart. Na semana anterior à etapa, fiz alguns treinos
e as costelas doeram um pouco, mas nas corridas foi tudo bem. Meu kart estava muito bom,
andei bem, não teve nada de dor e o joelho correspondeu 100%", comentou o piloto #18.
"Gosto de andar em Limeira. É uma pista desafiadora, de difícil ultrapassagem. O objetivo é manter
essa pegada nas próximas etapas", acrescentou Contatto, que é vice-presidente do Pé de Chumbo,
mas em Limeira presidiu a rodada, pois Marcelo Marusso, titular do cargo, não estava presente
em razão de viagem. "Na próxima já volta o nosso presidente oficial", concluiu. (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE MAIO DE 2021

ORTE
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L VIBRA COM VITÓRIA EM LIMEIRA
ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE MAIO DE 2021

CLASSIFICAÇÃO GERAL

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE MAIO DE 2021

Rafael Contatto comemora
vitória na primeira corrida

PRÓ
		PILOTOS

na única oportunidade que me
deu, assumi a ponta. Ele ainda
tentou me atacar, mas escapou
e acabei vencendo. Na segunda, sai no meio do pelotão e fui
ganhando uma posição por vez.
Passei o Douglas (Pitoli) no limite, cheguei no Rogério (que estava na liderança), mas já era final de prova e usei mais a cabeça, pois não valia a pena correr
risco de atacar e jogar fora todo
o trabalho do dia."
Ganhador da primeira bateria e segundo na segunda em
Limeira, Rafael Contatto ainda cravou as voltas mais rápidas da etapa, o que valeu mais
2 pontos na classificação geral
do campeonato. Com 115 pontos, ele pulou para o primeiro lugar, superando Théo Pioli Trevisani, que, com 106 pontos, agora ocupa a vice-liderança.

GIVAGO FICA SURPRESO
COM O PRIMEIRO PÓDIO
Em sua segunda temporada na Copa Sópneus Goodyear de Kart
Pé de Chumbo, Givago Nunes conquistou seu primeiro pódio na
etapa de maio, em Limeira. Com 32 pontos - 17º na primeira corrida
e 10º na segunda -, ele garantiu o terceiro lugar da categoria Light.
"Foi uma sensação muito boa. Me surpreendi com o resultado.
Não esperava subir ao pódio. Tinha até tirado o macacão e tive que
vestir de novo para a premiação. Acredito que colhi o que plantei,
pois, além de gostar de correr em Limeira, me dediquei e treinei",
comentou o piloto #78. Para a sequência do campeonato, Givago
disse que "minha estratégia é tentar manter a consistência, fazendo
treinos e pontuando em todas etapas entre os cinco melhores da
Light para fechar a temporada no Top 3. Quero me dedicar com
a mesma ênfase que me dediquei em Limeira." (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE MAIO DE 2021

Rafael Contatto
Théo Trevisani
Douglas Pitoli
Patrik Neves
Fernando S. André
Rogério Pompermayer
Giovanni Pamfílio
Paulo Rosa
Carlinhos Carrion
Marcelo Contatto
André Gonçalves
Alberth Janjon
Candido Neto
Marcelo Marusso
William Saura

115
106
101
94
92
84
80
80
63
52
46
44
43
43
40

		PILOTOS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

Mayckon Mota
Ivan Dantas
Oswaldinho Nogueira
Rafael Barberatto
Ederson Rodrigues
Carlos Barbosa
Fernando Rodovalho
Pedro Marusso
Givago Nunes
Rodrigo Pestana
Fábio Santarosa
Alexandre Barbosa

PONTOS

70
60
55
45
45
44
35
34
32
31
9
0

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE MAIO DE 2021

VISITA
O ex-piloto Jefferson Elias visitou o
Pé de Chumbo e acompanhou, ao
lado do filho Flávio, a segunda etapa
da temporada, no kartódromo de
Limeira, dia 29 de maio. Um dos
principais nomes do esporte de
Americana, Jefferson fez questão de
cumprimentar dois amigos no grid
antes da largada: Douglas Pitoli e
Carlinhos Carrion (foto). (ZARAMELO JR.)

POR EQUIPES, DEU TATU/FLORENÇA
No Campeonato por Equipes do Pé de Chumbo, vitória do Tatu
Shopping Frutas/Hotel Florença em Limeira. Com os pilotos Rafael
Barberatto, Candido Neto e Fernando Santo André (foto), o time
somou 112 pontos na etapa de maio. Em segundo lugar, com 110
pontos, ficou a FM Notícia/Twisy Viagens, que tem os pilotos
Rogério Pompermayer, Mayckon Mota e Fernando Rodovalho.
Na classificação geral, a Notícia/Twisy está na liderança do
campeonato com 189 pontos, sete a mais que a Meta/Comfer, que
é composta pelos pilotos Théo Trevisani, Carlos Barbosa e Givago
Nunes. Na sequência aparecem Luchini Móveis Planejados/Jundiá
(180 pontos), Tatu/Florença (180), Ecomaster/Newcoates (179),
Exxmed/5asec (171), Posto Palmas de Ouro/Bar Beppo (158), Sópneus/
Goodyear (158) e Eraldo Tintas/Astor Brindes (146). (ZARAMELO JR.)

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

LIGHT
PONTOS

WADO PELLIZONI | PD'CHUMBO TEAM

IVAN COMEMORA ANDAR
ENTRE PILOTOS DA PRÓ
Ivan Dantas foi o vencedor da Light da etapa de Limeira do Pé de
Chumbo. Ele ficou em nono lugar no geral da primeira corrida e
em 15º na segunda, totalizando 35 pontos. Além do topo do pódio
da categoria, o piloto #75 comemorou o fato de ter andado entre
os pilotos da Pró durante a bateria que abriu a programação.
"Na primeira corrida, fiz excelentes voltas e andei lá na frente
junto com o pessoal da Pró. Foi bem legal", disse. Na segunda, foi
penalizado em 3 segundos por atitude antidesportiva e perdeu
posições na classificação final, mas reconheceu o erro. "Era para ser
12º e fui 15º, pois fiz `barbeiragem` e recebi punição. Como estava
bem à frente do pessoal da Light, ainda assim consegui vencer",
frisou. Vice-líder de sua categoria, atrás apenas de Mayckon Mota,
Ivan prefere não fazer projeções para a sequência do campeonato.
"Já estive algumas vezes perto de ganhar o título, mas por motivos
outros não consegui. Quero fazer o meu melhor e no final a gente vê
no que vai dar. Com essa loucura que estamos vivendo (pandemia),
poder estar aqui no Pé de Chumbo é uma grande vitória", concluiu o
piloto #75, que é médico e atende pacientes com covid. (ZARAMELO JR.)

ESPORTE
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1

2

4

5

A segunda etapa da temporada 2021 da Copa Sópneus Goodyear
de Kart Pé de Chumbo foi disputada em Limeira, no dia 29 de maio.
Rafael Contatto, na Pró, e Ivan Dantas, na Light, foram os vencedores da rodada.
Nos bastidores, a movimentação foi grande de pilotos, mecânicos e divulgação.
O JOGO, parceiro do campeonato desde a primeira edição, conferiu tudo de perto...
3

6

7

8

1. Paulo Rosa
2. Patrik Camargo Neves
3. Momento de oração:

Giovanni Pamfílio

4. Carlos Barbosa
5. André Gonçalves
6. Alexandre Bassora
7. Fernando Rodovalho
8. Wado Pellizoni se

preparando para entrevistar
Rafael Contatto

ESPORTE
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DIVULGAÇÃO

OCUPAÇÃO DE LEITOS
ADIA O “BIKE DAY”

CÂMARA APROVA
"SEMANA DO CICLISMO"
A Câmara de Americana aprovou, dia 2, por
unanimidade em segunda discussão, o projeto
de lei 50/2021, de autoria do vereador Juninho
Dias (MDB – foto), que institui a Semana
Municipal do Ciclismo em Americana, a ser
celebrada anualmente no mês de agosto em
comemoração ao Dia Nacional da modalidade
esportiva. De acordo com Juninho Dias, o
objetivo do projeto é fomentar o ciclismo na
sociedade, disseminando os benefícios da
modalidade e da prática esportiva. “Com a
pandemia que nos assola desde o início de
2020, vimos a importância de um estilo de
vida saudável, com a prática de atividades
físicas e, principalmente, aquelas praticadas
ao ar livre. Incentivar o reconhecimento de
atividades esportivas na sociedade influencia
positivamente na qualidade de vida da
população e, consequentemente, na saúde”,
destacou o parlamentar. (DA REDAÇÃO)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE MAIO DE 2021

Os organizadores do “Desafio Solidário 12 Horas
Bike Day” decidiram adiar o evento que estava
marcado para amanhã (12), em circuito na região do
Jardim Terramérica, em Americana. A decisão foi
tomada em razão da altíssima taxa de ocupação de
leitos destinados a pacientes com covid-19, além do
aumento significativo de casos na cidade. A organização
emitiu a seguinte nota para justificar o adiamento:
“Devido a ocupação de leitos nos hospitais estar em 100%
e ao aumento dos casos de covid-19 em Americana, fomos
orientados pelos órgãos de saúde pública e autoridades
locais a remarcar a data, a fim de preservar a saúde e a
segurança dos participantes. Sendo assim, fica marcada
para 24 de julho de 2021 a nova data do 12 Horas Bike Day.”
O evento terá caráter beneficente, com arrecadação
de alimentos para entidades assistenciais de
Americana indicadas pela Secretaria Municipal
de Esportes, Lazer e Juventude. (ZARAMELO JR.)

DIVULGAÇÃO

VITOR TREINA COM EQUIPE
OLÍMPICA NO “MARIA LENK”
O nadador Vitor Ballan Sega, 16 anos, de Americana, está
treinando com a equipe brasileira do revezamento 4×200
metros livre, que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio
e conta com seu conterrâneo Murilo Setin Sartori, 19 anos.
As atividades começaram semana passada e se estendem
até amanhã (12) Parque Aquático Maria Lenk, na Barra
da Tijuca, no Rio de Janeiro.A presença de Vitor nos
treinamentos foi solicitação do técnico Fábio Cremonez
ao COB (Comitê Olímpico Brasileiro). “O Vitor treina direto
com o Murilo, é um nadador em ascenção e que no futuro
pode estar na seleção adulta. Expliquei ao COB que é
uma oportunidade interessante ele estar participando
deste período de preparação”, disse Cremonez, que é
de Americana e também está no Rio. (ZARAMELO JR.)
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FOTOS: MARLON OLIVEIRA

Este aniversariante,
Wagner Sanches, brindando à vida

Em meio ao belo paisagismo timista teve como cenário a
à beira da piscina de borda in- bela mansão em Limeira. Na
finita com pedras Hijau, ba- mesa posta by Tânia Bulhões
lões metalizados entre arran- uma combinação harmoniosa
jos graciosos anunciavam a e sofisticada com arranjos de
comemoração do aniversário exuberantes orquídeas e Alsdesse colunista. Tudo organi- troemérias, que simbolizam a
zado com muito carinho pe- amizade e o forte vínculo que
lo casal de amigos, Mariana pode existir entre as pessoas.
e Luiz Carlos Matos (Mary & Confesso que me emocioLouis, hermanitos desse ani- nei com tanto carinho e sóliversariante). A recepção in- das amizades. O jantar prepa-

rado pelo chef Anderson Borin estava bárbaro. Destaque
para a alcachofra à parmegiana com mix de verdes e crostine de parmesão e o tournedo de filé com Brie servido
com nhoque alta romana gratinado com manteiga e sálvia.
Ah, como sobremesa um irresistível Choux Cream com
sorvete de creme com chocolate e caramelo de café. Para o brinde, vinhos encorpados, espumantes borbulhando nas taças e drinks tropicais
e refrescantes. Pique é pique
dos mais animados em noite
de comemoração em plena
segunda-feira. Um luxo!

Casal dos mais queridos,
Priscila Mello e Paulo Carvalho

Os anfitriões Mariana e Luiz Carlos Matos,
que organizaram em detalhes a bela festa

Miriam Camargo e Josian
Manhães na noite de festa

BODAS
DE OURO
Beth e Ide Chames, que
formam um dos casais
mais queridos da society,
estão festejando 50
anos de cumplicidade e
muito amor. Uma história
cheia de emoção e com
uma família linda.
Nos clicks, Beth e Ide
no dia do casamento e
nos dias atuais ao lado
dos três netinhos: Miguel,
Guilherme e Matheus.

SOCIAL
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'BARATO' DA VACINA

Raphaela Matos,
filha dos anfitriões

O click de Patrícia e Wladimir Silveira
com os filhos Matheus e Enzo

Depois que um bambambã falou da reação
ao tomar a vacina, um figurão badalado e
malhado, amigo da coluna e bem casado
- mas que passa o trator geral -, contou
que também tomou a primeira dose da
AstraZeneca. Só não contava com as fortes
reações. O tiozão sofreu horrores com dores
de cabeça, diarréia, vômitos, calafrios e o pior,
alucinações e delírios durante o sono. A casa
caiu quando o bofe pronunciou vários nomes
de várias piriguetes e peguetes, pra espanto
da esposa. Agora, Dona Onça tá marcando
mais duro que o Júnior Baiano. Será que o
casório sobrevive à segunda dose?! Tô nude!

VELINHAS

Todo o astral de
Luara Giacomeli

Marlon Oliveira registrando
todos os detalhes

Rasante de Juliana Lieira

Josué Araújo no click
especial para a coluna

Sempre badalados, Adriana e Carlos Silva

BODAS DE PÉROLAS

ALIANÇAS!

Badaladíssimo, Fabiane Pagliotto Contatto
e Marcelo Contatto acabam de completar
30 anos de união feliz. Parabéns!

Jovens e felizes, Aline Chiquetto e Luis
Camillo Santichio casaram-se numa
cerimônia intimista e marcada pelo romance.

Comemorando idade nova nessa
sexta: Vanessa Pelissoni, Amanda
Gabão e Marcia Formentini.
No sábado é a vez de Daniel
Medalha, Rodrigo Fonseca,
Flavio Conceição (foto), Ana
Lucia Dula Croci, Alberto Mauricio
Granzotti, Pedro Henrique
Spadaro e Rita Parisi apagarem
velinhas. E no domingo, Katrus
Santarosa, Flor Augustonelli,
Antonieta Santini Alcalá, Tota
Martinelli e Nanci Bandeira
são aniversariantes do dia!

ESPORTE
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"UM LANCE CONTRA A FOME"

CASTOR PROSSEGUE
COM 3 JOGOS, AMANHÃ
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O campeonato de futebol no
Castor Society, organizado
pelo professor Eduardo Pires
(Dubidu), prossegue neste sábado (12) com a realização de
três jogos, válidos pela terceira rodada do segundo turno. A programação marca Café Amorino x Sport & Vida, às
14h45; Líder Contábil x Vedras,
às 15h45; e Orion Cores x ISB
Contábil, às 17 horas.
Três times dispararam na
classificação e estão em boa situação para avançar direto às
semifinais: Sport & Vida e Líder

Contábil, ambos com 15 pontos,
e Castor, com 13. Na sequência aparecem Café Amorino e
Orion Cores, com 9 pontos; ISB
Contábil, com 6; e Vedras, com
5. Pelo regulamento, ao final da
1ª fase, os três primeiros colocados estão garantidos nas semifinais, enquanto os outros quatro times jogam a repescagem
valendo a última vaga.
Dinael, do Café Amorino, é
o principal artulheiro com 15
gols, seguido de perto por Patrik, do Vedras, com 13, e Gil,
dop ISB Contábil, com 12. O
goleiro menos vazado, com a
média de 4,5 gols por jogo, é
Ricardo, do Sport & Vida.
DIVULGAÇÃO

Café Amorino busca melhorar a classificação

LBF ENVOLVE EQUIPES
EM CAMPANHA SOCIAL
Santo André e São Luís. "Em
um período difícil de pandeAs oito equipes que disputam mia que ainda atravessamos,
a atual temporada da LBF (Li- acreditamos que a melhor
ga de Basquete Feminino) forma de realizar este evenparticiparão da arrecadação to festivo e ainda envolver o
de alimentos entre os dias 21 seu elemento principal, que é
de junho e 12 de julho. Cada o público, é com uma edição
uma deverá ter dois pontos solidária. Cada um, em sua
de arrecadação e promover casa e seu município, será
um dia de drive thru solidário decisivo neste jogo pela vida.
no período. Haverá também Através das oito equipes, vaarrecadação online por meio mos mobilizar toda a liga em
de QR code para aqueles que
desejarem participar da ação,
Os alimentos
mas que não residem nas ciserão destinados
dades dos times.
A equipe com mais alimen- às cidades-sedes
tos arrecadados ao final da
campanha será a vencedo- dos times que
ra do "Jogo das Estrelas: Um jogam a Liga
lance contra a fome". A atleta
mais engajada na campanha
também será premiada.
prol de um bem maior. ConDesde ontem (10), o públi- tamos com a colaboração de
co pode escolher e votar, no todos", disse Valter Ferreira,
site da LBF, nas capitãs de vice-presidente da LBF.
cada equipe para a ação. As
"Claro que todas nós gostaeleitas participarão de uma ríamos de nos reunir em um
série de conteúdos especiais evento festivo, mas o momennas redes sociais da Liga pa- to é de nos unirmos por algo
ra promover o evento.
mais importante, que é a soliTodos os mantimentos ar- dariedade. Com a campanha,
recadados na ação serão des- queremos que todos nos ajutinados ao fundo social de dem contra este adversário em
solidariedade de cada muni- comum, em um ato pela vida",
cípio dos times da Liga: Ara- completou Mariana Camargo,
raquara, Blumenau, Campi- ala do KTO/Blumenau e presinas, Catanduva, Itu, Mesquita, dente da comissão de atletas.

MATHEUS MARQUES | LBF | DIVULGAÇÃO

MATHEUS MOURA

A americanense Débora Costa joga no Sampaio
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ARTIGO
17 degraus. Isso mesmo. Nos últimos dias parecia as maiores
escadas do Brasil. Incrível como a gente muda o olhar. Fui
vítima da covid-19. Como fui
infectado? Não sei. Não estive
em locais diferentes neste último ano e meio. É doideira! Tive
50% do pulmão afetado. 21 dias
depois do primeiro sintoma, hoje consigo ficar mais tranquilo em um sofá para trocar essa
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ALEX FERREIRA
@soualexferreira

17 DEGRAUS
ideia. Em todos esses dias, ficar
de bruço foi a posição na cama.
Facilitou a respiração.
Uma doença traiçoeira. Age
deslealmente com corpo e
mente. Perdi quase dez quilos
em 15 dias. Estive bem na primeira semana, já na segunda
fiquei bem mal. Ir ao banheiro
se tornou um tour não permitido, isso que não dá dez passos
do quarto ao banheiro.

11º dia, caso você tenha sido pego pelo vírus, fique ligado
nessa fase, parece que por aí ele
se transforma e vem mais forte.
É doido! Graças a Deus, ao médico Rogério Panhoca, minha
mãe, e orações de amigos e familiares, pude sair dessa. Ainda
estou me recuperando.
De forma efetiva, se existe
esta forma, cuide-se. Não vou
aqui falar o que você deve ou

não fazer, mas se puder dar
uma segurada na emoção e ficar mais de boa em casa, sem
bares e aglomeração, por favor, fique em casa! Aos poucos,
vamos recuperar.
E mais uma vez, cuide-se!
“Alegrem-se na esperança,
sejam pacientes na tribulação,
perseverem na oração."
ROMANOS 12:12

MARLON DE OLIVEIRA | DIVULGAÇÃO

PROVA DE BOLSAS FAM SERÁ
NO SISTEMA ON-LINE, EM JULHO
A Faculdade de Americana
realiza, em julho, a primeira
edição da Prova de Bolsas
para o Vestibular de Inverno
para quem deseja iniciar o
ensino superior ainda neste
ano. A prova está marcada
para o dia 4, às 14 horas. As
inscrições estão abertas, são
gratuitas e podem ser feitas
pelo site fam.br. Composta
de redação, a prova será
realizada totalmente on-line.
O anúncio do tema da redação
acontecerá em live explicativa,
no dia da prova, no canal do
youtube da faculdade. “É uma
oportunidade para começar
nova carreira ou investir na
carreira profissional já escolhida
com novos conhecimentos e
aumentar a rede de contatos
estudando aqui na FAM”,
comentou o diretor Gustavo
Azzolini (foto). (DA REDAÇÃO)

DIVULGAÇÃO

PREFEITO ENTREGA ESPAÇO DE
ACOLHIMENTO A MULHERES
O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi inauguraram, terçafeira (8), a Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais (IDMAS),
implantada nas dependências da sede da Guarda Municipal com o objetivo
de incrementar o trabalho que já é feito pela Patrulha Maria da Penha,
criada em 2018. Participaram da inauguração o diretor comandante da
Gama, Marco Aurélio da Silva, a secretária de Assistência Social e Direitos
Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, o presidente da Câmara,
Thiago Martins, o líder de Governo, Thiago Brochi, e diversos parlamentares.
Os patrulheiros que atuam no IDMAS também estavam presentes. Com
espaço amplo de 40 m² e climatizado, o IDMAS incorporará aos serviços
o Projeto Anjos da Guarda, responsável pelas rondas escolares, além
de auxiliar os profissionais da Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos no trabalho com pessoas em situação de rua. O objetivo é
dar o apoio necessário para a realização do Serviço Especializado de
Abordagem (Seas), encaminhando essas pessoas, quando necessário,
para atendimento médico, oferecendo abrigo e atendendo outras
questões relacionadas a essa população. O prédio do IDMAS foi pintado
com a cor lilás, que trás o significado de igualdade. (DA REDAÇÃO)

ALEX FERREIRA
Apresentador e roteirista

FUNDO SOCIAL
REALIZA CAMPANHA
DO AGASALHO
Com o lema "Acolher com Amor",
a campanha do agasalho 2021,
organizada pelo Fundo Social de
Solidariedade de Americana, terá ação
especial neste sábado (12). As doações
poderão ser feitas pelo sistema drivethru, na Avenida Brasil, em frente a
Prefeitura, das 9 às 15 horas. Podem ser
doados calçados, cobertores e peças de
roupas. É preciso que as peças estejam
lavadas, higienizadas, embaladas e
em bom estado de conservação.
O Fundo Social, que é presidido pela
primeira-dama Lionela Sardelli (foto),
pede também que os itens estejam
separados entre masculinos, femininos
e infantil e que os pares dos calçados
estejam amarrados. Além do drivethru de amanhã, as doações podem
ser feitas na sede do Fundo Social,
na Prefeitura e nos drives-thrus de
vacinação de covid-19. A campanha
será realizada até 31 de julho.
O Fundo Social fica na Rua Antonio
Frezzarin, 412, no Jardim São Paulo,
e é aberto ao público de segunda a
sexta, das 8 às 17 horas. (DA REDAÇÃO)
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AUTOMOBILISMO

ACIDENTE GRAVE TIRA
EQUIPE DE ANDRÉ JR.
DA PROVA EM CURITIBA
conheço bem maior do que a
vida. Que Deus nos abençoe
e proteja, sempre", escreveu
André Jr. em suas redes sociais. No momento do acidente, a Autlog Racing estava na
disputa pela liderança da prova de quatro horas de duração.
Na GT4, categoria que a
equipe do piloto de Americana participa, os vencedores foram Átila Abreu e Leo
Sanchez, que já haviam ficado em primeiro lugar na etapa de abertura, em Goiânia, e
abrem vantagem na liderança do campeonato.
A próxima etapa do Império Endurance Brasil está
marcada para 10 de julho, no
circuito do Velopark, no Rio
Grande do Sul.

André Jr., abraçado ao pai, no box da equipe Autlog em Curitiba

FLÁVIO VENCE EM 2 CATEGORIAS
A Copa Zeca Elias de Automodelismo
teve abertura em maio e o americanense
Flávio Elias venceu em duas categorias,
confirmando a condição de um dos
principais nomes da modalidade no
Brasil. Ele foi campeão na 1/8 e na
1/10 EP, superando Thiago Carone, de
Sorocaba, e Dennis Pickthall, de São Paulo,
respectivamente. Nas outras categorias
em disputa, os ganhadores foram Willian
Capitelli, de Curitiba, na GT, e Guilherme
Moccachen, de Sorocaba, na 1/10 Nitro.
A próxima etapa da Copa está programada
para os dias 24 e 25 de julho, no mini
autódromo internacional de Americana,
no bairro Machadinho. (ZARAMELO JR.)

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

A corrida ficou paralisada por
mais de uma hora. "Foi um aciA equipe Autlog Racing Team, dente grave, uma batida forte que tem o americanense An- e eu nem esperava que ela fosdré Moraes Jr. (na foto abra- se ser tão forte quando escaçado ao pai André como um pei da pista -, mas estou voldos pilotos, não terminou a
segunda etapa do Império
McLaren "voou"
Endurance Brasil, sábado (5),
em Curitiba. Com uma hora e após ficar sem
meia de corrida, a McLaren freios; piloto
do time, que tinha Leandro
Ferrari na pilotagem, deco- deixou carro
lou após ficar sem freio, pas- sem ferimentos
sou por cima da barreira de
pneus e capotou.
Apesar da gravidade do tando para o box são e salvo.
acidente, Leandro saiu do car- Isso é o mais importante”, afirro sem lesões. A cena assustou mou o piloto ao deixar o ame causou apreensão em todos bulatório médico.
"Estamos todos bem, apeque estavam no autódromo ou
acompanhando pela televisão. nas isso é o que importa. DesDA REDAÇÃO

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
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