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Rafael Contatto fechou o primeiro semestre na liderança absoluta
do Pé de Chumbo, com boa vantagem de pontos para Douglas Pitoli
e Théo Trevisani, seus principais adversários até aqui. P. 6 a 11

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE JUNHO DE 2021

Rafael, com Pitoli e Théo na cola, totalizou 
112 pontos nas corridas no San Marino
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MÃE DE CIELO MOSTRA PROJETO
NATAÇÃO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Flávia Cielo, mãe do nadador 
Cesar Cielo, campeão olímpi-
co e mundial, reuniu-se esta 
semana com o prefeito Chico 
Sardelli para mostrar o proje-
to “Novos Cielos” que ela tem 
interesse de implantar em 
Americana. O encontro acon-
teceu terça-feira (22), no Ga-
binete do chefe do Executivo, 
e contou também, entre ou-
tros, com as presenças do vi-
ce-prefeito Odir Demarchi, de 
Grasiele Rezende, secretária 
municipal de Esporte, Lazer 
e Juventude, e do técnico Ri-

cardo Luchiari, que é ligado 
ao projeto. Em contato com O 
JOGO, Luchiari disse que “es-
tamos iniciando uma conver-
sa para ver a possibilidade de 
trazer o projeto para America-
na. Há alguns pré-requisitos 
para isso acontecer. A princí-
pio, foi solicitada a cessão da 
piscina do São Pedro (Praça 
de Esportes Marcos Antonio 
Gobbo) e, futuramente, tam-
bém a do Jardim da Paz.”

Projeto fez
solicitação
para uso da
piscina do
Jd.São Pedro

Pelo menos duas americanenses estão planejando 
disputar a etapa de Capitólio-MG do “Travessias e Desafios 

Aquaman”. Atletas da assessoria Triaction Team, Twany 
Santos e Sônia Campos já acenaram com a possibilidade 
de irem à competição marcada para os dias 26 e 27 de 
março de 2022. “Essa prova era para ter acontecido em 

março do ano passado, depois mudou para julho de 
2021 e agora foi agendada para março do ano que vem, 
tudo em razão da pandemia do coronavírus. Eu e a Sônia 
quase sempre participamos juntas. Vamos ver se vai dar 

certo. Nossa intenção é ir”, disse Twany. (DA REDAÇÃO)

AMERICANENSES 
PLANEJAM IR AO AQUAMAN

DIVULGAÇÃO

De acordo com Luchia-
ri, o “Novos Cielos” é voltado 
a crianças e adolescentes ca-
rentes. O projeto se respon-
sabiliza pelos custos relacio-
nados às atividades de nata-
ção, como uniformes e aces-
sórios, e também a contrata-
ção de profissionais para aulas 
e treinamentos. Se houver “si-
nal verde” de Sardelli, Luchiari 
acredita que o projeto será im-
plantado entre dezembro des-

te ano e janeiro de 2022. “Tu-
do vai depender da reforma na 
piscina, que precisa ser feita, e 
da melhora na pandemia”, sa-
lientou o técnico. Segundo ele, 
a ideia é atender inicialmente 
em torno de 100 alunos.

Em seu perfil no Insta-
gram, Sardelli escreveu que 

“incentivar o esporte está em 
nosso radar e a conversa 
de hoje com o Instituto Ce-
sar Cielo foi sobre isso. Que-

remos estabelecer diversas 
parcerias para promover o 
esporte, o lazer e a saúde.”

Americana já possui um 
projeto da modalidade, sob 
responsabilidade da Associa-
ção de Natação Americanense, 
com aulas de iniciação na es-
colinha e treinamentos para a 
equipe de competição. Murilo 
Sartori, americanense que dis-
putará a Olimpíada de Tóquio, 
faz parte deste projeto.

Reunião aconteceu no ínicio da semana no Gabinete de Sardelli

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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Pensou em
viagem,

conte com
a gente!

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!

Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

3408-5792
99147-0465

Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

O pioneiro em Americana com gasolina de alta 
octanagem (98 RON), desenvolvida em parceria 
com a Scuderia Ferrari para que os motores 
aproveitem ainda mais todo o seu potencial.

BROCHI PROPÕE MULTAS PESADAS
AGLOMERAÇÕES NA PANDEMIA

DA REDAÇÃO

O vereador Thiago Brochi apre-
sentou projeto de lei que endu-
rece as penalidades aos estabe-
lecimentos que geram aglome-
rações. Estão inclusas casas no-
turnas, boates, salões de festas 
e eventos, bares e pubs (com e 
sem entretenimento), comércio 
varejista de bebidas, lanchone-
tes, restaurantes, cafés e de-
mais estabelecimentos fecha-
dos ou abertos. São previstas 
multas de R$ 20 mil a R$ 290 
mil. As medidas valem enquan-
to durar a pandemia.

O projeto prevê medidas 
como advertência, multa, in-
terdição e lacração do estabe-
lecimento, assim como a cas-
sação do alvará de licença e 
de funcionamento. Além dis-
so, a penalidade de interdição 
deve ser aplicada de imedia-
to, sempre que houver risco à 
saúde da população, ocorren-

do em três modalidades: cau-
telar, por tempo indetermina-
do e definitiva.

“É lamentável vermos tanto 
desrespeito e ignorância. A pan-
demia não acabou, muito pe-
lo contrário”, ressaltou Brochi. 

“Queremos dar essa ferramen-
ta de extrema importância para 
combater as aglomerações que 
estão ocorrendo em America-
na”, completou o vereador.

De acordo com a proposta, 
as penalidades são aplicadas 
exclusivamente pelos agen-
tes de fiscalização da Unidade 
de Vigilância Sanitária (Uvisa). 
Conforme decreto em vigor, a 
atividade de fiscalização tam-
bém pode ser feita por guar-
das civis municipais autoriza-
dos pela Gama (Guarda Muni-
cipal de Americana) e creden-
ciados pela Uvisa.

Os guardas poderão atuar 
conjunta ou separadamen-
te dos fiscais da prefeitura e, 

constatando aglomeração, es-
tão autorizados a dispersar as 
pessoas. É permitido também 
o registro das situações atra-
vés de meios eletrônicos, co-
mo gravações de áudio, vídeo 
e fotografias que permitam a 
identificação da infração.

O projeto estipula multas 
diferentes de acordo com o es-
tabelecimento: 10 mil Ufesps 
(Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo) – equivalente a 
R$ 290.900,00 – a casas no-
turnas, boates, salões de fes-
tas e eventos, bares e pubs 
com entretenimento; e 1 mil 
Ufesps – R$ 20.090,00 - aos 
demais estabelecimentos. A 
multa para ambos é dobrada 
na reincidência.

“É importante fazermos essa 
separação para facilitar ao fis-
cal e ser justo também”, pon-
derou Brochi. O projeto deter-
mina que 80% dos valores re-
colhidos com as multas sejam 

utilizados em serviços e ações 
de interesse à saúde, destina-
dos ao Hospital Municipal “Dr. 
Waldemar Tebaldi”, e 20% em 
atividades relativas à seguran-
ça pública, destinados à Gama.

Nos locais fechados, os 
proprietários devem apre-
sentar ao agente de fiscaliza-
ção do município ou da Guar-
da Municipal o controle inter-

no do estabelecimento em re-
lação ao número de frequen-
tadores, seja por controle ma-
nual ou digital, informando 
ainda o limite de capacidade 
total. As medidas valem en-

Vereador vê
necessidade
da lei entrar
em vigor o
quanto antes

quanto durar a pandemia. O 
projeto de lei foi votado on-
tem (24) em primeira discus-
são e volta à pauta na próxima 
semana. De acordo com Bro-
chi, existe a possibilidade da 

marcação de uma sessão ex-
traordinária. “Precisamos co-
locar a lei em prática o quan-
to antes para conter os abusos 
que estão ocorrendo em Ame-
ricana”, afirmou o parlamentar.

Brochi: “Lamentável tanto desrespeito e ignorância”

DIVULGAÇÃO

O prefeito Chico Sardelli recebeu, terça-feira (22), ofício de autoria da deputada 
estadual Professora Bebel comunicando a destinação de R$ 100 mil para a 
área da saúde de Americana, fruto de emenda da parlamentar intermediada 
pela vereadora Professora Juliana. O recurso será destinado à compra de uma 
ambulância. O documento foi entregue a Chico em reunião com a vereadora, 
com o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Luís Vanderlei Larguesa, e com 
a diretora estadual da Apeoesp e responsável pela subsede do órgão em 
Americana, Zenaide Honório. O ofício assinado pela deputada informa que 
o recurso foi pago pelo Governo do Estado no último dia 11. De acordo com 
o assessor institucional da Secretaria de Planejamento, responsável pelo 
Convênios, Vinícius Zerbetto, trata-se de emenda impositiva ao orçamento 
de 2021, o que justifica sua rápida liberação ao município. (DA REDAÇÃO)

R$ 100 MIL PARA A SAÚDE

BEATRIZ COSTA | DIVULGAÇÃO

Presidente da Câmara 
de Americana, o 
vereador Thiago Martins 
acompanhou quarta-feira 
(23) o secretário municipal 
de Meio Ambiente, Fábio 
Renato Oliveira, em uma 
vistoria na Represa do Salto 
Grande. O trabalho teve 
como objetivo registrar 
a quantidade de plantas 
macrófitas no local, tanto 
por navegação quanto por 
imagens aéreas obtidas 
com o uso de drone, a 
partir das orlas da Praia 
dos Namorados e Praia 
Azul. “Saímos de barco a 
partir do Centro de Treinamento Tático da Gama, na Praia dos Namorados. Margeamos a represa até a Praia 
Azul e fomos até as proximidades da comporta da usina”, explicou Martins. O parlamentar já havia visitado a 
barragem da represa com o secretário no dia 11 deste mês, acompanhando junto a representantes da CPFL 
as ações da companhia relacionadas à limpeza do reservatório. Na ocasião, o gerente de Meio Ambiente e 
Operações, Daniel Daibert, informou que há em torno de 34 hectares de área ocupada por plantas aquáticas, 
o que seria uma porcentagem relativamente pequena se comparada ao tamanho da represa. (DA REDAÇÃO)
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A quarta etapa da Copa Aro 
Raceman de Kart está pro-
gramada para amanhã (26), 
a partir das 7h30, em Nova 
Odessa. E a tônica da roda-
da tem tudo para ser tentati-
va dos demais pilotos em con-
ter os líderes Gustavo Valente 
(Gurga) e Gustavo Aldeghe-
ri, que já abriram boa vanta-
gem na ponta das categorias 
Graduados A e Graduados B, 
respectivamente.

Os principais rivais de pis-
ta dos ponteiros do campeo-
nato sabem que precisam di-
minuir a diferença na classifi-
cação para evitar que eles fi-
quem em situação ainda mais 
confortável na busca pelo títu-
lo da temporada 2021.

Com isso, Marcelo Assiz, 
Ricardo Romi e Matheus Fer-
reira, na Graduados A, e Da-

RIVAIS TENTAM CONTER
OS LÍDERES DA RACEMAN

KART

niel Macena (Danyboy), na 
Graduados B, certamente vão 
à caça de Gurga e Aldeghe-
ri na etapa deste sábado, o 
que deve deixar as disputas 
bem mais acirradas.

Por sua vez, tanto Gur-
ga como Aldegheri têm cons-
ciência que a distância que es-
tão dos demais pilotos permi-
te que façam corridas estra-

tégicas, evitando correr riscos 
desnecessários. As corridas 
de amanhã em Nova Odessa 
estão marcadas para as 9h15 
(primeira bateria) e 10h45 (se-
gunda). O cerimonial de pre-
miação, para entrega de tro-
féus aos cinco primeiros colo-
cados de cada categoria, acon-
tece por volta do meio-dia, fe-
chando a programação.

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

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O preparador Ivan Milani, orga-
nizador da Copa Sanremo de 
Kart, disse que espera por pe-
lo menos 30 pilotos na etapa 
de julho, que acontece no dia 3, 
no San Marino, em Paulínia. De 
acordo com ele, já estão confir-
madas as presenças de repre-
sentantes de diversas cidades, 
como Americana, Campinas, 
Araraquara, Ribeirão Preto, São 
Carlos, Capivari, Jundiaí, Bauru 
e São Paulo, entre outras.

Com 11 rodadas ao longo do 
ano, o campeonato vê dispu-
ta bastante interessante pela 
ponta das duas categorias. Na 
Pró, o líder após quatro eta-
pas é Luiz Eduardo Salau (Da-
do), que soma 186 pontos. Car-
los Murari, com 140, e Eduardo 
Wernek, com 130, aparecem 
na sequência.

Na Light, a liderança até 
aqui é de Marcelo Incotela, que 
soma 196 pontos. Na cola de-
le, com 194, está Luiz Cervove. 
O terceiro colocado é João Ga-
briel, que soma 166 pontos.

TOP 5
GRADUADOS A

  PILOTOS PONTOS
 1º Gustavo Valente 146
 2º Marcelo Assiz 98
 3º Ricardo Romi 96
 4º Matheus Ferreira 89
 5º Luiz Paloni 89

GRADUADOS B
  PILOTOS PONTOS
 1º Gustavo Aldegheri 154
 2º Daniel Macena 103
 3º Luiz Ongaro 90
 4º Eduardo Rizzo 86
 5º Ricardo Fittipaldi 85

SANREMO ESPERA POR
30 PILOTOS EM JULHO

Pilotos da Sanremo voltam à pista na semana que vem

ZARAMELO JR. | O JOGO | 5 DE JUNHO DE 2021

Matheus Ferreira está no pelotão de frente da Graduados A
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CASAGRANDE VOLTA EM INTERLAGOS
AUTOMOBILISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A volta de Fábio Casagrande 
às competições de automo-
bilismo acontece neste final 
de semana, em Interlagos, na 
abertura do TCR South Ameri-
ca, campeonato internacional 
de turismo. O piloto de Ame-
ricana não vai à pista de ma-
neira oficial desde 2014, quan-
do disputou um etapa do Bra-
sileiro de Marcas. Há uma mis-
tura de ansiedade e confiança 
neste retorno.

Aos 45 anos, Casagran-
de vai pilotar um Alfa Romeo 
da equipe do ex-piloto Dárcio 
Gonçalves dos Santos, tio de 
Rubens Barrichelo e respon-
sável pela transição do ameri-
canense do kart para o auto-
mobilismo. “Lá atrás, há mui-
tos anos, ele me tirou do kart e 
agora me tira da aposentado-
ria”, disse Casagrande, que te-
rá como companheiro de time 

o argentino naturalizado nor-
te-americano Roy Beock.

A largada do TCR South 
America era para ter aconteci-
do em maio, mas foi transferida 
em razão da pandemia. Ao to-
do, durante a temporada, serão 
oito etapas, sendo três no Brasil, 
três na Argentina, uma no Uru-
guai e uma no Chile.

“É um campeonato em nível 
mundial, que reúne diversas 
montadoras. O legal é que os 
carros que vão às pistas são 
os mesmos que circulam pe-
las ruas, mas com preparação 
específica para corridas”, sa-
lientou Casagrande.

O piloto de
Americana fez
última corrida
no Brasileiro de
Marcas em 2014

ETAPA 1
Interlagos

26 e 27 de junho

ETAPA 2
Curitiba

24 e 25 de julho

ETAPA 3
Velopark (RS)

28 e 29 de agosto

ETAPA 4
Uruguai

11 e 12 de setembro

ETAPA 5
Argentina

2 e 3 de outubro

ETAPA 6
Argentina

30 e 31 de outubro

ETAPA 7
Argentina

13 e 14 de novembro

ETAPA 8
Chile

4 e 5 de dezembro

CALENDÁRIO

Com ações extra pista, a 
programação da etapa come-
çou ontem (24) e tem sequên-
cia hoje (25). Os carros acele-
ram amanhã (26), a partir das 
14h30, no autódromo da capital 
paulista, para os treinos classifi-
catórios. No domingo (27), se-
rão duas corridas entre 8h40 e 
9h50, seguidas de premiação.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Casagrande vai correr pela 
PropCar Racing em 2021
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RAFAEL AMPLIA VANTAGEM NO PDC
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Foi um final de semana dos so-
nhos para o piloto Rafael Con-
tatto, com a terceira e a quarta 
etapas da Copa Sópneus Goo-
dyear de Kart Pé de Chumbo, 
sábado (19) e domingo (20), no 
Kartódromo San Marino, em 
Paulínia. Nas quatro corridas 
realizadas, ele ganhou uma, foi 
segundo em duas e chegou em 
terceiro em outra, além de cra-
var as voltas mais rápidas em 
duas delas, o que vale pontos 
de bonificação.No total, a pro-
gramação em dose dupla do Pé 

de Chumbo rendeu 112 pontos 
a Rafael. Com isso, o piloto #19 
chegou a 227 pontos na classi-
ficação geral e, além de man-
ter-se na liderança do campeo-
nato, ampliou a vantagem para 
seus adversários mais diretos.

Rafael Contatto chegou no 
San Marino com 9 pontos de 
vantagem para o segundo co-
locado Théo Pioli Trevisani e 
saiu de lá com 31 pontos à fren-

Piloto #19 abre
distância para
concorrentes no
fechamento do
primeiro semestre

OSWALDINHO É NOVO LÍDER DA LIGHT
A categoria Light da Copa 
Sópneus Goodyear de Kart Pé 
de Chumbo sofreu mudanças 
entre os ponteiros após as ro-
dadas no San Marino, duran-
te o final de semana. Com 132 
pontos, Oswaldinho Nogueira 
saltou do terceiro lugar para a 
liderança, desbancando Mayc-
kon Mota, que caiu para a ter-
ceira posição. Os números de 
Oswaldinho o colocam como o 

sétimo melhor piloto na classi-
ficação geral do campeonato.

Rafael Barberato assumiu 
a vice-liderança, lugar que era 
ocupado por Ivan Dantas, que 
agora aparece na quinta colo-
cação. E quem entrou no Top 5 
da Light foi Fernando Rodova-
lho, destaque em Paulínia. Ele 
foi o melhor da categoria em 
três das quatro corridas e saltou 
do sétimo para o quarto lugar.

“Desde o começo do ano ve-
nho trabalhando uma estratégia 
de treinamento mais intensivo, 
personalizado, buscando ajuda 
em pessoas que têm experiên-
cia no kartismo. E isso vem sur-
tindo resultado muito bom. Me 
sinto bem mais preparado, bem 
mais qualificado para ter uma 
direção um pouco mais agres-
siva do que vinha tendo nos úl-
timos anos”, afirmou Oswaldi-

nho. “Ainda tem muito campeo-
nato pela frente. Claro que ter-
minar o primeiro semestre na li-
derança é excelente. Meu obje-
tivo é ficar entre sétimo e oita-
vo no geral, e, principalmente, 
em primeiro na Light”, acrescen-
tou o líder, que planeja ficar de 
olho em  Rodovalho, mas tam-
bém cita Mayckon, Ivan, Bar-
beratto e Ederson Rodrigues  
como adversários fortes. Oswaldinho Nogueira agora ocupa liderança

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE JUNHO DE 2021

te de Douglas Pitoli, que pulou 
para a vice-liderança da tempo-
rada 2021. Para Théo, que caiu 
para o terceiro lugar, a distân-
cia passou a ser de 40 pontos.

O desempenho de Rafael 
Contatto durante o primei-
ro semestre beirou à perfei-
ção. De quatro etapas, ele ga-
nhou duas e ficou na segunda 
posição em duas, registrando 
a volta mais rápida em quatro 

das oito corridas disputadas. 
“Desde o ano passado venho 
numa sequência de bons resul-
tados, com vitórias e pódios. E, 
agora em 2021, o desempenho 
está se repetindo, estou mais 
focado. O início de temporada 
está bom e acredito que uma 
das minhas virtudes é gostar 
de treinar. O kart é uma gran-
de diversão e me dedico muito 
aos treinos”, comentou Rafael.

O piloto #19 salientou que 
“a vantagem na liderança não 
me deixa confortável, princi-
palmente porque temos que 
levar em consideração o re-
gulamento, que prevê o des-
carte de uma etapa. Por is-
so, não posso aliviar. Tenho 
que correr no segundo se-
mestre como corri agora no 
primeiro. Procurar ganhar e  
pontuar o máximo possível 

para não depender do des-
carte.” Sobre os concorren-
tes ao título, Rafael Contat-
to citou que “certamente vou 
estar brigando curva a cur-
va, volta a volta, com Rogé-
rio, Théo, Pitoli, Nando (Fer-
nando Santo André), Giovan-
ni (Pamfílio), Patrik (Camar-
go Neves) e meu tio Marcelo 
(Contatto). Todos estão an-
dando muito bem.”

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE JUNHO DE 2021

Rafael Contatto, durante corrida de sábado, no San Marino: performance impecável até agora no campeonato

CLASSIFICAÇÃO 
GERAL

  PILOTOS PONTOS
 1º Rafael Contatto 227
 2º Douglas Pitoli 196
 3º Théo Trevisani 187
 4º Rogério Pompermayer 186
 5º Fernando S.André 184
 6º Patrik Neves 160
 7º Oswaldinho Nogueira 132
 8º Giovanni Pamfílio 128
 9º Marcelo Marusso 128
 10º Paulo Rosa 123
 11º Carlinhos Carrion 123
 12º Rafael Barberatto 118
 13º Mayckon Mota 117
 14º Fernando Rodovalho 115
 15º Ivan Dantas 115
 16º Marcelo Contatto 104
 17º Candido Neto 104
 18º Alberth Janjon 92
 19º Ederson Rodrigues 92
 20º Givago Nunes 72
 21º André Gonçalves 64
 22º Rodrigo Pestana 51
 23º Carlos Barbosa 44
 24º William Saura 40
 25º Alexandre Bassora 36
 26º Pedro Marusso 34
 27º Fábio Santarosa 9

 * Os pilotos em negrito  
são da categoria Light.
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A terceira etapa da Copa Sóp-
neus Goodyear de Kart Pé de 
Chumbo, na manhã de sábado 
(19), em Paulínia, teve domínio 
de Rogério Pompermayer, que 
fez o melhor tempo no quali-
fying e venceu as duas corri-
das. Na primeira, o piloto #23 
largou na pole position e, mes-
mo pressionado por Douglas 
Pitoli e Rafael Contatto duran-
te praticamente  as 20 voltas, 
ganhou de ponta a ponta.

Rogério completou a prova 
em 16m02s959, vantagem de 
0s429 para Pitoli e de 0s581 
para Rafael, que registrou a 
volta mais rápida com 47s313 
na 15ª. O bicampeão Théo Pioli 
Trevisani, que havia feito o ter-
ceiro melhor tempo e largaria 

na segunda fila, não foi para o 
grid em razão da quebra do ei-
xo traseiro do seu kart.

A segunda corrida do dia 
foi mais movimentada entre os 
ponteiros. Com inversão de grid, 
Carlinhos Carrion e Alberth Jan-
jon largaram na frente, mas an-
tes da metade da primeira volta 
quem assumiu a ponta foi Gio-
vanni Pamfílio. Não demorou 
muito para Rafael Contatto, que 
saiu em sexto, encostar e ultra-
passar Giovanni na quinta volta. 
Na volta seguinte, quem supe-

PÉ DE CHUMBO

ROGÉRIO
DOMINA A
ETAPA DE
SÁBADO

Piloto #23
ganhou as
duas corridas
da rodada no
San Marino

CLASSIFICAÇÃO
3ª ETAPA - 19/6

  PILOTOS PONTOS      
 1º Rogério Pompermayer 58
 2º Rafael Contatto 55
 3º Patrik Neves 50
 4º Giovanni Pamfílio 48
 5º Alberth Janjon 48
 6º Douglas Pitoli 46
 7º Marcelo Marusso 40
 8º Oswaldinho Nogueira 40
 9º Fernando S.André 38
 10º Fernando Rodovalho 38
 11º Carlinhos Carrion 37
 12º Rafael Barberato 34
 13º Ivan Dantas 27
 14º Théo Trevisani 27
 15º Alexandre Bassora 25
 16º Paulo Rosa 24
 17º André Gonçalves 18
 18º Mayckon Mota 17
 19º Candido Neto 16
 20º Ederson Rodrigues 14
 21º Givago Nunes 11
 22º Rodrigo Pestana 10

* Os pilotos em negrito  
são da categoria Light.

* Marcelo Contatto, Carlos Barbosa, 
William Saura, Pedro Marusso e  
Fábio Santarosa não correram a etapa.

PÓDIOS

GIOVANNI PAMFÍLIO, RAFAEL CONTATTO, ROGÉRIO POMPERMAYER, 
PATRIK CAMARGO NEVES e ALBERTH JANJON

ALEXANDRE BASSORA, FERNANDO RODOVALHO, 
OSWALDINHO NOGUEIRA, RAFAEL BARBERATO e IVAN DANTAS

PRÓ LIGHT

rou Giovanni foi Rogério Pom-
permayer. A partir dai, Rafael e 
Rogério passaram a ser os pro-
tagonistas da corrida. Rafael de-
fendeu a posição até a 17ª volta, 
quando perdeu o traçado numa 
curva e foi superado por Rogé-
rio, que mais uma vez recebeu a 
bandeira quadriculada da vitória.

Rogério cruzou a linha 
de chegada com o tempo 

de 16m08s718 para 20 vol-
tas, 2s705 à frente de Rafael 
e 3s806 à frente de Théo, que 
voltou à pista após reparo no 
kart e registrou a melhor volta: 
47s272 na oitava.

No geral das duas corri-
das, Rogério Pompermayer foi 
o ganhador da etapa com 58 
pontos. O pódio ainda teve Ra-
fael Contatto, segundo com 54; 

Patrik Camargo Neves, tercei-
ro com 50; Giovanni Pamfílio, 
quarto com 48; e Alberth Jan-
jon, quinto também com  48.

LIGHT
Na Light, o vencedor da ro-
dada foi Oswaldinho Noguei-
ra, que somou 40 pontos. No 
geral, ele chegou em 11º na pri-
meira bateria e em oitavo na 

segunda - o campeonato tem 
grid único. Na categoria, o pilo-
to #24 foi o melhor na primeira 
corrida e cruzou em segundo 
na segunda. Fernando Rodo-
valho, segundo colocado com 
38; Rafael Barberatto, tercei-
ro com 34; Ivan Dantas, quar-
to com 27; e Alexandre Basso-
ra, quinto com 25, também fo-
ram ao pódio da Light.
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Rogério Pompermayer comemora a vitória na primeira corrida do final de semana em Paulínia

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE JUNHO DE 2021



AMERICANA, 25 DE JUNHO DE 20218 

RAFAEL VENCE RODADA DE DOMINGO
PÉ DE CHUMBO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Rafael Contatto consolidou 
a liderança absoluta da Co-
pa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo ao ven-
cer a quarta etapa, na manhã 
de domingo (20), em Paulínia, 
no fechamento do calendário 
do primeiro semestre da tem-
porada 2021. Segundo colo-
cado na primeira corrida e 
ganhador da segunda, o pilo-

to #19 garantiu o topo do pó-
dio na rodada.

Na primeira bateria, o pole 
position foi Théo Pioli Trevisa-
ni, que largou na primeira fila 
tendo Patrik Camargo Neves 
a seu lado. Já na segunda vol-
ta, Rafael colou no ponteiro e 
a disputa pela vitória foi inten-
sa. Um pouco mais atrás, tam-
bém a chamou a atenção a bri-
ga por posições entre Rogério 

Piloto #19
consolidou a
liderança com
performance
qualificada

CLASSIFICAÇÃO
4ª ETAPA - 20/6

  PILOTOS PONTOS
 1º Rafael Contatto 56
 2º Théo Trevisani 54
 3º Fernando S.André 53
 4º Marcelo Contatto 52
 5º Douglas Pitoli 49
 6º Candido Neto 45
 7º Marcelo Marusso 45
 8º Rogério Pompermayer 44
 9º Fernando Rodovalho 42
 10º Rafael Barberato 39
 11º Oswaldinho Nogueira 37
 12º Ederson Rodrigues 33
 13º Mayckon Mota 30
 14º Givago Nunes 29
 15º Ivan Dantas 28
 16º Carlinhos Carrion 23
 17º Paulo Rosa 19
 18º Patrik Neves 16
 19º Alexandre Bassora 11
 20º Rodrigo Pestana 10
 21º Alberth Janjon 0

* Os pilotos em negrito são  
da categoria Light.

* André Gonçalves, Giovanni Pamfílio,  
Carlos Barbosa, William Saura,  
Pedro Marusso e Fábio Santarosa  
não correram a etapa.

Pompermayer, Fernando San-
to André, Marcelo Contatto e 
Douglas Pitoli.

Théo resistiu aos ataques 
de Rafael, que ficaram ainda 
mais fortes a partir da 15ª vol-
ta, e fechou as 20 voltas em 
16m37s312, diferença de ape-
nas 0s068 para seu princi-
pal adversário - o mais próxi-
mo da dupla foi Fernando, que 
cruzou a linha 10s620 depois. 

Com 47s221, Rafael fez a volta 
mais rápida na 19ª.

Na segunda corrida, com 
grid invertido, Marcelo Marus-
so largou na pole position e se-
gurou a posição durante cinco 
voltas, quando foi superado por 
Pitoli, que trouxe com ele Ra-
fael e Théo. Na 12ª volta, no fi-
nal da reta principal, Rafael su-
perou Pitoli, pulou para a pon-
ta e ali ficou até fechar a prova.

O líder do campeonato 
completou as 20 voltas em 
16m07265, tendo no vácuo o 
tio Marcelo (0s489) e Fernan-
do (0s781). Fernando, por si-
nal, cravou a melhor volta com 
47s457 na 17ª e mais uma vez 
mostrou que tem condições 
de andar no pelotão de frente.

Na somatória das duas ba-
terias, Rafael Contatto foi o pri-
meiro colocado com 56 pontos, 

seguido por Théo Trevisani, se-
gundo com 54; Fernando San-
to André, terceiro com 53; Mar-
celo Contatto, quarto com 52; 
e Douglas Pitoli, quinto com 49.

LIGHT
Fernando Rodovalho foi o 
destaque da Light na rodada 
de domingo. Nas duas corri-
das, ele chegou à frente de 
todos os pilotos da catego-

ria e andou no Top 10 do ge-
ral, sendo oitavo na primeira 
e nono na segunda.

Na somatória, Rodovalho 
totalizou 42 pontos e asse-
gurou a primeira colocação, 
à frente de Rafael Barberato, 
segundo com 39 pontos; Os-
waldinho Nogueira, terceiro 
com 37; Ederson Rodrigues, 
quarto com 33; e Mayckon 
Mota, quinto com 30.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE JUNHO DE 2021

PÓDIOS

MARCELO CONTATTO, THÉO PIOLI TREVISANI, RAFAEL CONTATTO, 
FERNANDO SANTO ANDRÉ e DOUGLAS PITOLI

EDERSON RODRIGUES, RAFAEL BARBERATO, FERNANDO RODOVALHO, 
OSWALDINHO NOGUEIRA e MAYCKON MOTA

PRÓ LIGHT
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Rafael e Théo, com Patrik e Pitoli na cola, travaram disputa bastante intensa nas corridas de domingo
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Após a realização de mais duas 
etapas (terceira e quarta) da 
Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo, durante o 
final de semana, no San Mari-
no, em Paulínia, a FM Notícia/
Twisy Viagens segue liderando 
o Campeonato por Equipes na 
temporada 2021. Vencedor na 
rodada de sábado (19) e ter-
ceiro no domingo (20), o time 
formado por Rogério Pomper-
mayer, Mayckon Mota e Fer-
nando Rodovalho chegou à 
marca de 418 pontos.

Ganhadora no domingo e 
terceira no sábado, a equipe 
Tatu Shopping Frutas/Hotel 

Florença, composta por Fer-
nando Santo André, Cândido 
Neto e Rafael Barberato, deu 
salto importante na classifica-
ção, pulando do quarto lugar 
para a vice-liderança agora 
com 406 pontos.

Na terceira colocação, com 
368 pontos, aparece a Ecomas-

NOTÍCIA/TWISY SEGUE
LIDERANDO POR EQUIPES

PÉ DE CHUMBO

Há três temporadas, por sugestão do piloto e vice-
presidente do Pé de Chumbo, Marcelo Contatto, sempre 
antes do início de cada etapa, logo após a tomada de tempo 
e alinhamento do grid, há a execução do Hino Nacional. 
Cabe ao pole position e ao segundo colocado o privilégio 
de segurar a Bandeira do Brasil. No Kartódromo San Marino, 
em Paulínia, a bandeira ficou com Rafael Contatto e Rogério 
Pompermayer, no sábado (19), e Patrik Camargo Neves 
e Théo Pioli Trevisani, no domingo (20). (ZARAMELO JR.)

PATRIOTISMO

REDES SOCIAIS
O publicitário Marcelo Myatã, diretor da  Myatã E Branding, 
agência responsável pela imagem do Pé de Chumbo, é presença 
constante nas etapas da Copa Sópneus Goodyear de Kart. 
Ele registra todos os momentos e compartilha de imediato no 
Instagram (kartpdchumbo) e Facebook (Kart Pé de Chumbo) 
do campeonato. Também é de responsabilidade da Myatã a 
atualização do site (www.kartpedechumbo.com.br). (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE JUNHO DE 2021

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 E 20 DE JUNHO DE 2021

Os líderes da Notícia/Twisy Viagens: Rodovalho, Mayckon e Rogério

Barberato, Neto e Fernando colocaram Tatu/Florença na vice-liderança

WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM 2021    

WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM 2021    

Rogério, Mayckon 
e Rodovalho são 
os pilotos que 
integram time 
que é o líder

ter/Newcoates, que tem os lí-
deres Rafael Contatto (geral) 
e Oswaldinho Nogueira (Light), 
além de Fábio Santarosa.

Na sequência da classifica-
ção por Equipes estão Sóp-
neus/Goodyear (355 pon-
tos), Eraldo Tintas/Astor Brin-

des (324), Meta/Comfer (303), 
Luchini/Jundiá (278), Exxme-
d/5asec (275) e Posto Palmas 
de Ouro/Bar Beppo (254).

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE JUNHO DE 2021

A programação em dose dupla no 
Kartódromo San Marino, em Paulínia, 
sábado (19) e domingo (20), fechou 
o calendário do primeiro semestre da 
Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de 
Chumbo. O campeonato, agora, volta em 
agosto. No total, serão mais seis etapas 
até novembro para que sejam conhecidos 
os campeões da temporada. De acordo 
com o preparador Rodrigo Bedore, da 
RB3 Preparação, os karts passarão por 
revisão neste intervalo. “Serão feitos 
o gabarito dos chassis e a equalização 
dos motores com as empresas que já 
há algum tempo são parceiras do Pé 
de Chumbo”, explicou. (ZARAMELO JR.)

REVISÃO NOS KARTS
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Pela primeira vez em sua história de 16 anos, o Pé de Chumbo teve duas etapas num mesmo final 
de semana. Os motores do tradicional campeonato roncaram forte no Kartódromo San Marino, em 

Paulínia, sábado (19) e domingo (20). As disputas intensas consagraram Rafael Contatto (geral) 
e Oswaldinho Nogueira (Light) como líderes da temporada 2021 no fechamento do calendário do 
primeiro semestre. Além de tudo que aconteceu no traçado de alta velocidade, O JOGO, parceiro 
do PD’Chumbo desde 2006, acompanhou atentamente tudo que rolou nos bastidores. Confira!

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 E 20 DE JUNHO DE 2021

1. Rodrigo Bedore e Marcelo Marusso 2. André Gonçalves 3. Paulo Rosa e Alberth Janjon 
4. Douglas Pitoli e Rogério Pompermayer 5. Ederson Rodrigues 6. Bruno Fiorotto 7. Givago Nunes 8. Cândido Neto 

9. Carlinhos Carrion 10. Rafael Barberatto 11. Rafael Contatto 12. Douglas Pitoli e Elerson Adriano Magalhães 
13. Alexandre Bassora 14. Rodrigo Pestana 15. Fernando Rodovalho 16. Théo Pioli Trevisani

1
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FOTOS: WADO PELLIZONI

BODAS DE CRISOPRÁSIO
Rosaria e Adelcio Costa, que formam um 
dos casais mais queridos da city, estão 
completando 27 anos de casamento feliz.

Em uma área de quase 7 mil metros quadrados, com lo-
calização privilegiada e acesso fácil aos principais pon-
tos da cidade, o One Home Residence é um empreendi-
mento moderno para famílias atuais. O lançamento, se-
guindo todos os protocolos de segurança e distancia-
mento, aconteceu com a apresentação do apartamento 
decorado. São 82 metros quadrados, plantas com dois 
e três dormitórios que contemplam uma suíte, ilumina-
ção e ventilação natural, aquecimento a gás, varanda 
gourmet com churrasqueira, 4 pontos para ar condicio-
nado e ambientes integrados facilitando o dia a dia de 
quem tem pressa e ao mesmo tempo quer viver bons 
momentos no lar, em família. A obra será realizada pela 
tradicional Construtora Sega, referência nos empreen-
dimentos entregues no prazo e acabamentos de pri-
meira qualidade.  Na área social, estão previstas pisci-
nas aquecidas, salão de festas com cozinha, espaço fit-
ness, sala multimídia, espaço kids, quadra poliesportiva, 
playground e quiosque com churrasqueira. Como dife-
renciais, guarita blindada e acesso com clausura (garan-
tindo a segurança total), wifi nas áreas comuns e muito 
mais. Na recepção dos convidados, Marcel Sega, diretor 
da Construtora Sega, e Marcos Politano, diretor da MPo-
litano. No coquetel, delícias gourmet com assinatura do 
Buffet Madressilva e espumante borbulhando nas taças. 
O empreendimento está localizado na Avenida Caste-
lhanos, 562, no Jardim Jacyra. One Home Residence, si-
nônimo de conforto, modernidade e de morar bem.

Marcel Sega, diretor da Construtora Sega, apresentando
o empreendimento One Home Residence

O decorado de 82 metros quadrados
trouxe móveis do Grupo Fyne
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VELINHAS
Felicidades para Pâmella 
Carolina Campanhole 
e Tiago Torelli, que são 
aniversariantes dessa 
sexta. No sábado é a 
vez de Alexandre Catto, 
Fatima Trevizan (foto), 
Graziela Donatone e 
Luana Resta assoprarem 
velinhas. E no domingo, 
Leticia C. Martinez, 
Sergio Evangelista Souza, 
Julia Biagioni, Lucas 
Leoncine, Ilda Tognetta, 
Marcelo Monntannha 
e Andrea Rosa 
comemoram idade nova.

TÔ BEGE!
Ai ai ai... E o figurão bem 
conhecido, que ostenta cargo 
público e que se tornou figurinha 
carimbada no site Sexlog, 
cujo slogan é “Pessoas 
reais. Nada de fakes. 
Gente de verdade a procura 
de parceiros para realizar suas 
fantasias”?! O fuefo que sempre 
está à procura, usa a mulher como 
chamariz, mas na verdade quer 
mesmo é sempre ser a sobremesa, 
se é que me entendem. 
E vive fazendo loucuras para os 
encontros. Sumir na madrugada, 
parar reunião e até correr pro 
canavial. Se manca, Adamastor.

conhecido, que ostenta cargo 
público e que se tornou figurinha 

de parceiros para realizar suas 
fantasias”?! O fuefo que sempre 
está à procura, usa a mulher como 
chamariz, mas na verdade quer 
mesmo é sempre ser a sobremesa, 

E vive fazendo loucuras para os 
encontros. Sumir na madrugada, 

canavial. Se manca, Adamastor.

José Antônio Rigonato com
a filha Andrea Rigonato Alberto Oliveira e Bárbara Pasquali

Gustavo Paixão
O click do desembargador 
Elói Estevão Troly

Francimar Stefanini e Gustavo Coelho

Fábio Tebet e Vavito Capozzi
Kelli Santos, marketing
da Construtora Sega

Leandro Galetti

Renato La Selva,
leia-se Buffet Madressilva

Marcos Politano, diretor da MPolitano Imóveis,
com a mulher Regina Chacur Politano e a filha Vanessa

Cassia Gargantini
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O americanense Marcelo Ramos (Celo) ficou 
em quinto lugar na segunda etapa do Tucuna 
Free Selection, domingo (20), no Rio Grande, 
em Mira Estrela. “Foi um dia atípico, pouco 
peixe e muito vento, mas graças a Deus 
consegui capturar os seis peixes”, comentou o 
pescador da Mar Negro Fishing. (DA REDAÇÃO)

Com Líder Contábil e Sport & Vida 
disparados na frente com 18 pontos, 
a disputa pela terceira vaga direta 
às semifinais do campeonato de 
futebol no Castor Society fica ainda 
mais intensa na reta final da fase de 
classificação. Castor, com 14 pontos, 
Café Amorino e Orion Cores, ambos 
com 12, e até Vedras, com 10, estão 
no páreo. Somente o ISB Contábil 
(foto), com 6 pontos, não tem mais 
chance e já foca a participação na 
repescagem. Pelo regulamento, os 
três primeiros colocados avançam 
direto às semifinais e os outros 
quatro times jogam a repescagem 
valendo a última vaga. O campeonato 
prossegue neste sábado (26) com três jogos: ISB Contábil x Café Amorino, às 14h30; Castor x Orion 
Cores, às 15h30; e Sport & Vida x Líder Contábil, às 16h30. Dinael, do Café, já não é mais o artilheiro 
isolado. Ele passa a ter a companhia de Felipe Gobbo, do Líder, ambos com 16 gols. Três jogadores 
estão na cola com 15 gols: Flávio, do Sport & Vida, Gil, do ISB, e Patrik, do Vedras. (DA REDAÇÃO)

CELO TERMINA EM
5º LUGAR NO TUCUNA

DISPUTA PELA 3ª VAGA FICA INTENSA NO CASTOR

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Após 15 meses afastado das 
transmissões do Sportv/Première 
e Première-Play, o locutor Jota Jr., 
de Americana, voltou à telinha esta 
semana. Ele narrou terça-feira (22) 
o jogo Ponte Preta x Operário-
PR, em Campinas, válido pelo 
Campeonato Brasileiro da Série B. 
Também participaram da jornada 
Fabíola Andrade, Sálvio Spínola, 
Gustavo Biano, Sérgio Mourad, Júlia 
Maluf, Renan Wance e Mari Granado, 
além dos profissionais que atuam 
nos bastidores. Antes do início do 
jogo, a equipe prestou homenagem 
a Jota Jr., com depoimentos de 
seus filhos e netos. O locutor não 
conseguiu disfarçar a emoção. Em 
suas redes sociais, Jota escreveu: 
“Todos foram tremendamente 
carinhosos e solidários comigo 
me dando alimento para o 
trabalho e me abrindo novamente 
as portas da casa para seguir 
na minha missão. OBRIGADO, 
QUERIDOS E QUERIDAS! Agradeço 
profundamente também a todas 
as manifestações pelas redes 
sociais e que me deixaram muito 
feliz e motivado. Depois de 15 
meses afastado. o sol voltou a 
brilhar em meu coração e iluminou 
a minha alma.” (DA REDAÇÃO)

JOTA JR. DE VOLTA À TELINHA
REPRODUÇÃO
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Ciclistas da assessoria Triaction 
Team fizeram surpresa para 
o coach William Barbosa, 
domingo (20), em feijoada 
numa chácara na região do 
Iate Clube de Americana. 
Em maio, o grupo percorreu 
o Caminho da Fé e Barbosa 
teve sua bike furtada no 
penúltimo dia. Os amigos, 
sem que o coach soubesse, se 
mobilizaram e arrecadaram 
dinheiro para a compra de 
uma nova bike. Decidiram, 
então, marcar a feijoada 
como se fosse “apenas” uma 
confraternização. No meio do 
evento, o grupo fez a entrega 
da bike a Barbosa, que, como 
não poderia ser diferente, ficou 
bastante feliz. (DA REDAÇÃO)

SURPRESA
PARA COACH

DIVULGAÇÃO
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FISIOTERAPIA DESPORTIVA  ESPECIALIZADA

Rua dos Coqueiros, 337 ∙ Jd. São Paulo

3645-1618 ∙ 3407-7474

DR. RAFAEL DE BARROS

• DESEMBARAÇO ADUANEIRO
• TRANSPORTE INTERNACIONAL

• SEGURO INTERNACIONAL DE CARGA
• ASSESSORIA JURÍDICA ADUANEIRA

• OPERAÇÕES ESPECIAIS: MÁQUINAS USADAS,
EX-TARIFÁRIO, DRAWBACK, ETC

O SEU DEPARTAMENTO DE
COMÉRCIO EXTERIOR 

ATENDEMOS OS
PRINCIPAIS PORTOS

E AEROPORTOS
DO BRASIL    

FILIAL - AMERICANA
(19) 3467-2201

MATRIZ - SÃO PAULO

FRED FAÉ CONQUISTA TÍTULO NA ATC
RAQUETINHA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Líder desde as primeiras roda-
das, Fred Faé conquistou, pe-
la sexta vez, o título do Ran-
king A do 21º Torneio Amigos 
ATC de Raquetinha, compe-
tição que teve início em feve-
reiro, reunindo 16 jogadores no 
complexo de saibro da acade-
mia Americana Tennis Center.

A última rodada aconteceu 
quarta-feira (23), mas ainda 
há três jogos atrasados que 
têm que ser realizados até o 
próximo dia 30 e servirão pa-
ra definir o ganhador do Ran-

king B - a disputa envolve Fá-
bio Pires e Hugo Santiago

Na rodada desta semana, 
Fred jogou em parceria com Fá-
bio e a dupla derrotou Rogé-
rio Armond e Sérgio Lião (Pi-
vete) por 2 sets a 1, parciais de 
6/3, 3/6 e 10/8 no super tie 
break. Com isso, Fred chegou 
a 35 pontos e não corre mais 
riscos de ser ultrapassado pe-
lo segundo colocado Cris Cipo-
la, que tem 29 e pode chegar ao 
máximo de 32 caso vença a par-
tida que ainda tem pela frente.

Fábio e Hugo
disputam o
troféu do
Ranking B
no “Amigos”

CLASSIFICAÇÃO

RANKING A
  JOGADORES PONTOS
 1º Fred Faé 35
 2º Cris Cipola 29
 3º Franco Sardelli 21
 4º Robson Ferro 19
 5º Rafael Lima 19
 6º Rogério Armond 18
 7º Fernando Pires 15
 8º Betão Soutelo 15

RANKING B
  JOGADORES PONTOS
 1º Fábio Pires 29
 2º Hugo Santiago 29
 3º Ricardo Sayão 27
 4º Marcelo Marusso 19
 5º César Dei Santi 17
 6º Sérgio Pivete 16
 7º Maurício Zebu 16
 8º Fernando Bilibio 12

BASQUETE

LEILA ZABANI É UMA DAS
LÍDERES DE AÇÃO DA LBF

Parceiro de Fred Faé na se-
mana, Fábio Pires agora es-
tá com 29 pontos no Ranking 
B, a exemplo de Hugo Santia-
go, que ganhou na rodada jo-
gando em dupla com Fernan-
do Pires (Pirão) - eles bateram 
Betão Soutelo e Fernando Bili-
bio por 2 a 0 (6/4 e 6/2). Hugo, 
porém, ainda disputará mais um 
jogo e basta vencer um set pa-
ra ser campeão. Nas outras duas 
partidas que completaram a úl-
tima rodada, Marcelo Marusso e 
Robson Ferro (Robão) derrota-

ram Cris Cipola e César Dei San-
ti por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4), en-
quanto Franco Sardelli e Ricar-
do Sayão superaram Maurício 
Ferreira (Zebu) e Rafael Lima 
também por 2 a 0 (6/2 e 7/5).

Os três jogos que faltam pa-
ra fechar a 21ª edição são es-
tes: Hugo/Zebu x Pivete/Cé-
sar, Rogério/Pirão x Franco/
Robão e Cris/Pivete x Franco/
Bilibio. As datas serão defini-
das de comum acordo entre as 
duplas, mas têm que ser até a 
próxima quarta-feira.

Fred Faé sagrou-se campeão pela sexta vez
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O site da LBF (Liga de Basque-
te Feminino) recebeu cerca de 
4.500 votos do público entre 10 
e 20 de junho. Cada um pode 
escolher uma atleta para lide-
rar cada equipe na ação solidá-
ria do Jogo das Estrelas - Lan-
ce Contra a Fome. Com 32,1% 
do total, a ala/pivô Jennifer, de 
Mesquita-RJ, foi a mais votada 
do público. Thaissa, de Catan-
duva, recebeu 29,3% dos votos.

Completam o rol de elei-
tas Yasmim (ala/armadora de 
Campinas), com 28,5% dos vo-
tos); Gil Justino (pivô do Sam-
paio Basquete), com 25,2%; 
Sassá (ala/pivô de Santo An-
dré), com 24,5%; Joice (arma-
dora do Ituano), com 24,5%; 
Verônica Fiuza (pivô de Ara-

raquara), com 22,3%; e a ame-
ricanense Leila Zabani (ala de 
Blumenau), com 20,2%.

Diferentemente das edições 
anteriores, o evento comemo-
rativo não terá um jogo festivo, 
mas sim uma disputa de arre-
cadação de alimentos não-pe-
recíveis, que vai até 12 de julho.

Além dos pontos físicos de 
doação, haverá também arre-
cadação online por meio de QR 
code para aqueles que dese-
jarem participar da ação, mas 
que não residem nas cidades 
das equipes. Todos os manti-
mentos arrecadados na ação 
serão destinados ao fundo so-
cial de solidariedade de cada 
município dos times da Liga: 
Araraquara, Blumenau, Cam-
pinas, Catanduva, Itu, Mesquita, 
Santo André e São Luís.

Americanense Leila Zabani joga pelo Blumenau
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A Mitsubishi Cup, rally cross country de 
velocidade organizado pela Mitsubishi Motors, 
promoveu ação inédita nas dependências 
do Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu. 
Em uma experiência única e sensitiva, a atriz 
e cantora carioca Sara Bentes, deficiente 
visual, experimentou a adrenalina de atuar 
como navegadora do piloto multicampeão da 
modalidade Guiga Spinelli.Sara recebeu uma 
planilha de navegação especialmente produzida 
em braile, que permitiu a ela dar orientações 
para o piloto percorrer trechos do desafiador 
circuito de mais de 25 quilômetros. A experiência 
permitiu a Sara vivenciar uma competição de 
rally de forma visceral, totalmente sensitiva. 
De acordo com a artista, as sensações vão 
muito além da experiência física, do frio na 
barriga em sentir as curvas, o relevo e saltos 
de cada trecho da pista.  (DA REDAÇÃO)
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Recuperado da covid, que o tirou da etapa de abertura, em maio, no 
Velocitta, em Mogi Guaçu, o piloto Pedrinho Aguiar, de Americana, 
estreia neste final de semana na temporada 2021 da Porsche 
Carrera Cup Brasil. A segunda rodada acontece no Autódromo 
Internacional de Curitiba-PR. “Estou extremamente ansioso, afinal, 
é a primeira do ano pra mim. Estou bem focado e treinei bastante 
no simulador. Minha expectativa é sair vitorioso de uma corrida”, 
disse Pedrinho, que é do grid da categoria Carrera Cup 4.0 e está na 
capital paranaense desde ontem (24). A programação marca treinos 
livres para esta sexta-feira (25). Amanhã (26), haverá o qualifying 
pela manhã e a primeira corrida da rodada será a partir das 13h20. 
Domingo (27), a corrida acontece às 14h20. A etapa é Sprint e as 
corridas terão duração de 25 minutos mais uma volta. (ZARAMELO JR.)

O piloto André Moraes Jr., que é de Americana e disputa o Império 
Endurance Brasil, é o novo parceiro do projeto do Rio Branco para  
divulgações e trocar de marcas. O acordo foi selado com o vice-presidente 
de Futebol Cláudio Bonaldo e o diretor de Marketing Thiago Barreto. 
“Ficamos impressionados com a educação dele. Realmente, acima da 
média. O André é um legítimo representante do esporte de Americana e 
para nós do Rio Branco é muito importante tê-lo como parceiro”, comentou 
Barreto. No início do mês, o clube já havia firmado parceria com outro 
piloto local: Fabio Casagrande, do TCR South America. André Jr. está em 
mais uma temporada do Império Endurance Brasil. Ele é um dos pilotos da 
Autlog Racing. Na próxima semana, ele estará em Nova Santa Rita-RS para 
a disputa a terceira etapa de 2021. A corrida está marcada para sábado (3) 
na pista de 2.278 metros de extensão do autódromo Velopark. (ZARAMELO JR.)

PEDRINHO ESTREIA
NA TEMPORADA 2021

ANDRÉ JR. É NOVO 
PARCEIRO DO RB


