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NOVO CHEFE
O Rio Branco anunciou esta semana a contratação 
do técnico Bira Arruda, que chega credenciado 
por bom trabalho na Série A3. P. 6
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O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...
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Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

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

Ao derrotar o Sport & Vida por 
4 a 2, semana passada, no con-
fronto direto dos ponteiros, o 
Líder Contábil abriu vantagem 
na liderança do campeonato 
de futebol no Castor Society. 
O time chegou aos 21 pontos, 
está isolado em primeiro lugar 
e praticamente carimbou pas-
saporte às semifinais.

Com a derrota, o Sport & 
Vida permaneceu com 18 pon-
tos na segunda colocação. O 
Castor, com 16 pontos, está em 
terceiro lugar. Na quarta posi-

ção, com 13 pontos, aparece o 
Orion Cores (foto). Depois es-
tão Café Amorino, quinto com 
12, Vedras, sexto com 10, e ISB 
Contábil, na lanterna com 9.

O campeonato tem sequên-
cia amanhã (3) com estes jo-
gos: Líder x ISB, às 14h30; Ve-
dras x Sport & Vida, às 15h30; e 
Café x Castor, às 16h30. Dinael, 
do Café, com 19 gols, continua 
como principal artilheiro. Bru-
no, do Líder, passou a ser o go-
leiro menos vazado, com a mé-
dia de 4,5 gols. (ZARAMELO JR.)

O jogador profissional de beach ten-
nis Lucas Cherione, 19 anos, de Nova 
Odessa, assinou contrato esta sema-
na com a Mormaii, empresa de ma-
terial esportivo presente em diversas 
modalidades. O vínculo tem valida-
de de um ano. Cherione faz parte da 
equipe Pinheirinho, de Vinhedo. Nes-
te final de semana (3 e 4), ele partici-
pa de jogos-exibição que marcam a 
inauguração oficial do Atenas Beach 
Sports, em Nova Odessa, empreen-
dimento que tem seu pai Sandro co-
mo um dos sócios. (ZARAMELO JR.)

LÍDER ABRE VANTAGEM NO 
CAMPEONATO DO CASTOR

LUCAS CHERIONE
ASSINA CONTRATO
COM A MORMAII

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

O americanense André Moraes Jr. 
volta à pista pelo Império Enduran-
ce Brasil neste sábado (3), no au-
tódromo Velopark, em Nova San-
ta Rita, no Rio Grande do Sul, pela 
terceira etapa da temporada 2021 - 
as duas anteriores foram em Goiâ-

ANDRÉ JR. VOLTA À PISTA NO VELOPARK

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

DIVULGAÇÃO

nia e Curitiba. A corrida está mar-
cada para as 11h30, com transmis-
são ao vivo pelo canal Bandsports. 
Na rodada de Curitiba, em junho, 
a Autolog Racing, equipe de An-
dré Jr., não pontuou em razão de 
acidente forte de Leandro Ferra-

ri, que voou com a McLaren numa 
das curvas. Apesar da gravidade 
da batida, o piloto saiu ileso. Ago-
ra, o objetivo é buscar a maior pon-
tuação possível pela categoria GT4. 
O traçado gaúcho tem 2.278 me-
tros de extensão. (ZARAMELO JR.)

Vitor Marota, piloto do ABC (Ameri-
cana Bicicross Clube), viveu misto de 
emoções durante o último final de se-
mana (26 e 27), em Caraguatatuba, li-
toral norte de São Paulo. Antes da ba-
teria final da Copa Caragua de BMX, 
domingo, ele soube da morte do ami-
go Gabriel Faggion, vítima de covid. 
Mesmo assim, foi à pista e ganhou a 
prova da categoria 17/24 anos.

No pódio, Marota dedicou a vitória 
ao amigo, que era estudante de medi-

cina e chegou a treinar e competir pe-
la equipe de Americana.  Em suas re-
des sociais, o campeão em Caraguata-
tuba escreveu a seguinte mensagem:

“Só eu sei o quanto foi difícil com-
petir hoje após receber a notícia de 
sua partida. Essa vitória dedico espe-
cialmente a você, meu querido amigo. 
Obrigado por cada momento que pas-
samos juntos, cada risada, cada treino, 
cada viagem. Você jamais será esqueci-
do. Vai brilhar, Faggion!” (ZARAMELO JR.)

MAROTA DEDICA VITÓRIA A AMIGO
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HUGO É CAMPEÃO DO
RANKING B DO “AMIGOS”

RAQUETINHA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Se na semana passada a fes-
ta foi de Fred Faé, com a con-
quista do título do Ranking 
A, nesta a comemoração fi-
cou por conta de Hugo San-
tiago, que sagrou-se cam-
peão do Ranking B do 21º 
Torneio Amigos ATC de Ra-
quetinha. Na manhã fria de 
quarta-feira (30), ele e Mau-
rício Ferreira (Zebu) derrota-
ram César Dei Santi e Sérgio 
Lião (Pivete) por 2 sets a 0, 
parciais de 6/2 e 6/3.

Com a vitória, Hugo, que 
precisava ganhar ao menos 
um set para garantir o títu-
lo, chegou a 32 pontos e su-
perou Fábio Pires, que lide-
rou boa parte do campeona-
to e fechou sua participação 
com 29 pontos.

Iniciado em 10 de fevereiro, 
o Amigos ATC movimentou 16 
jogadores, que foram divididos 
em dois grupos e se revezaram 

semanalmente na formação de 
duplas. No total, aconteceram 
15 rodadas, sempre às quar-
tas-feiras pela manhã, no com-
plexo de saibro da academia 
Americana Tennis Center. Em 

Campeão
tinha que
vencer ao
menos um set
esta semana

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Assídua nas quadras de toda a 
região, a americanense Marce-
la Bianchin conquistou o títu-
lo da categoria B do 2º Open 
de Raquetinha do BK Tenis 
Clube, que aconteceu sábado 
(26), em Limeira, com orga-
nização do professor Bill Ke-
ven e participação de jogado-

ras de diversas cidades. Cam-
peã da primeira edição, ano 
passado, ao lado da capiva-
riana Isabela Haddad Marcela 
repetiu a dose agora em 2021. 
Desta vez, porém, ela jogou 
em parceria com a limeirense 
Beatriz Donatti. A dupla ven-
ceu os três jogos que dispu-
tou, sendo que na final bateu 
as piracicabanas Elaine Me-
lo e Gisele Magnusson por 8/3.

2º BK

MARCELA CONQUISTA
O TÍTULO EM LIMEIRA

Marcela e Beatriz foram as melhores da categoria B

DIVULGAÇÃO
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CLASSIFICAÇÃO 
FINAL

RANKING A
  JOGADORES PONTOS      
 1º Fred Faé 35
 2º Cris Cipola 29
 3º Franco Sardelli 23
 4º Robson Ferro 21
 5º Rafael Lima 19
 6º Rogério Armond 19
 7º Fernando Pires 16
 8º Betão Soutello 15

RANKING B
  JOGADORES PONTOS
 1º Hugo Santiago 32
 2º Fábio Pires 29
 3º Ricardo Sayão 27
 4º Marcelo Marusso 19
 5º Maurício Zebu 19
 6º César Dei Santi 17
 7º Sérgio Pivete 16
 8º Fernando Bilibio 12

razão da pandemia, o cam-
peonato ficou paralisado por 
um período entre março e abril.

Com o mesmo formato, a 
22ª edição deve ter início na 
primeira quinzena de agos-

to, estendendo-se até a últi-
ma semana de novembro. Dos 
idealizadores do campeonato, 
dois ainda continuam partici-
pando ativamente: César Dei 
Santi e Marcelo Marusso.

Hugo consolidou título com vitória na 4ª feira
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MATHEUS E DANIBOY ESQUENTAM A LUTA PELO TÍTULO DA RACEMAN
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A estratégia dos rivais em con-
ter o avanço dos líderes Gusta-
vo Valente (Gurga) e Gustavo 
Aldegheri na Copa Aro Race-
man de Kart saiu melhor que 
a encomenda na quarta etapa 
de 2021, sábado (26), em No-
va Odessa. Matheus Ferreira e 
Daniel Macena (Daniboy) tive-
ram rodada extremamente po-
sitiva e encurtaram de maneira 
significativa a distância para os 
ponteiros, que, ao contrário do 
habitual, não foram bem. Com 
isso, esquenta a disputa pelo 
título da temporada.

Na Graduados A, Matheus 
foi o vencedor da etapa e sal-
tou do quarto lugar para a vi-
ce-liderança. Antes das duas 
corridas de sábado, a diferen-
ça de Gurga para o então se-
gundo colocado Marcelo Assiz 
era de 48 pontos; agora, com 
a subida de Matheus, caiu para 
26. Além deles, outros dois pi-
lotos atingiram pontuação na 
casa de três dígitos: Luiz Fer-
nando Paloni e Ricardo Romi.

Na Graduados B, Daniboy 
manteve-se como vice-líder 
ao fechar a rodada na segunda 
posição. Sua distância para Al-
degheri, que estava na casa de 
51 pontos, passou a ser de 24. E, 

além dos dois, agora Ricardo 
Fittipaldi, Luiz Ongaro e Eduar-
do Rizzo também aparecem 
com pontuação de três dígitos.

A quinta etapa da Copa Ra-
ceman está programada para 
o próximo dia 31, em Limeira.

CORRIDAS
Mais rápido na tomada de 
tempos, Gustavo Aldegheri 
garantiu a pole position para 
a corrida de abertura da quar-
ta etapa do campeonato. Ele, 
porém, sequer conseguiu lar-
gar, pois o motor do seu kart 
apresentou problemas na vol-
ta de apresentação. Com isso, 
Matheus Ferreira, que era o se-
gundo, herdou a pole.

Mesmo pressionado por Gur-
ga Valente e Ricardo Fittipal-
di, Matheus conseguiu manter a 
ponta durante 18 voltas. Na me-
tade da 19ª passagem, Gurga e 
Matheus rodaram na parte de-
baixo do traçado e Fittipaldi as-
sumiu a liderança. Ele comple-
tou as 28 voltas em 20m18s177, 
registrando a volta mais rápida 
com 42s870 na quinta. Matheus, 
em segundo, e Gurga, em tercei-
ro, cruzaram logo atrás.

Gurga e 
Aldegheri 
tiveram 
rodada 
atípica

A segunda bateria, com in-
versão de grid entre os 10 pri-
meiros, foi bastante movimen-
tada. Marcel Sega largou na po-
le, mas já na primeira curva foi 
superado por Rood Mark Gus-
tinelli, que segurou a liderança 
até a terceira volta, sendo supe-
rado por Ricardo Romi. Na 15ª 
volta, Gurga Valente, que era o 
segundo colocado, abandonou 
a corrida com a quebra da bar-
ra de direção de seu kart.

Quem voou baixo foi Gus-
tavo Aldegheri, que largou em 
último e fez uma série de ul-
trapasagens até chegar à li-
derança na 20ª volta. Ele re-
cebeu a bandeira quadricu-
lada da vitória com o tempo 
de 20m39s619 para 28 voltas, 
além de cravar a passagem 
mais rápida: 43s030 na sétima. 
Na sequência vieram Matheus 
Ferreira, novamente em segun-
do, e Daniboy Macena, em ter-

ceiro. Apesar da vitória na ba-
teria, em termos de classifica-
ção do campeonato Aldegheri 
foi penalizado com a perda de 
10 pontos pela troca de motor.

TOP 5
Na somatória das duas bate-
rias, o primeiro colocado da 
etapa na Graduados A foi Ma-
theus Ferreira, que totalizou 
53 pontos. Na sequência fi-
caram Luiz Paloni, segundo 

com 40; Cristiano Fontes Aro, 
terceiro com 36; Rood Mark, 
quarto com 34; e Marcelo As-
siz, quinto com 30.

Na Graduados B, o ganha-
dor da rodada foi Ricardo Fitti-
paldi, que fechou com 46 pon-
tos. Atrás dele vieram Daniboy 
Macena, segundo com 44; Ri-
cardo Paloni, terceiro com 36; 
Alexandre Biasi Franchi (Lock), 
quarto com 32; e Eduardo Riz-
zo, quinto com 28.

Matheus Ferreira foi o ganhador da etapa em Nova Odessa e voltou a brigar pelo título da temporada

ZARAMELO JR. | O JOGO | 26 DE JUNHO DE 2021



AMERICANA, 2 DE JULHO DE 2021 5ESPORTE

APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

Fone (19) 3469-9292    www.alvaroaguiar.com.br

APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

(19) 3469-9292   www.alvaroaguiar.com.br
RUA DO RAMI, 288 • DISTRITO INDUSTRIAL ABDO NAJAR

MATHEUS E DANIBOY ESQUENTAM A LUTA PELO TÍTULO DA RACEMAN
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PÓDIOS EM PAULÍNIA

ROOD MARK, LUIZ FERNANDO PALONI, MATHEUS 
FERREIRA, CRISTIANO ARO e MARCELO ASSIZ

ALEXANDRE BIASI, DANIEL MACENA, RICARDO 
FITTIPALDI, RICARDO PALONI e EDUARDO RIZZO

GRADUADOS A

GRADUADOS B

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A

  PILOTOS PONTOS
 1º Gustavo Valente 168
 2º Matheus Ferreira 142
 3º Marcelo Assiz 128
 4º Luiz Paloni 127
 5º Ricardo Romi 112
 6º Caio Pinotti 90
 7º Ricardo Aziz 82
 8º Marcel Sega 78
 9º Douglas Silva 71
 10º Alexandre Bissi 64
 11º Cristiano Aro 58
 12º Rood Mark 52
 13º Adriano Rinalti 24

GRADUADOS B
  PILOTOS PONTOS
 1º Gustavo Aldegheri 171

 2º Daniel Macena 147
 3º Ricardo Fittipaldi 131
 4º Luiz Ongaro 114
 5º Eduardo Rizzo 114
 6º Ricardo Paloni 96
 7º Alexandre Biasi 84
 8º Alfredo Viana 78
 9º Ronan Sega 56
 10º Caio Pelisson 26

Matheus foi o melhor da Graduados A nas duas corridas em Nova Odessa

ZARAMELO JR. | O JOGO | 26 DE JUNHO DE 2021

Se pudesse, certamente Gus-
tavo Aldegheri deletaria a 
quarta etapa da temporada 
2021 da Copa Aro Raceman 
de Kart. Líder da Graduados B, 
ele foi o mais rápido no quali-
fying e garantiu a pole position 
para a primeira corrida, mas 
não conseguiu nem largar por 

causa de problema no motor 
do kart #18 na volta de apre-
sentação. Na segunda corri-
da, saindo de último, chegou 
à vitória após uma série de 
ultrapassagens, mas acabou 
punido com a perda de pon-
tos por ter trocado o motor. 
(ZARAMELO JR.)

PARA ESQUECER...

ZARAMELO JR. | O JOGO | 26 DE JUNHO DE 2021

Matheus Ferreira chegou em 
segundo lugar no geral das 
duas corridas da quarta etapa 
da Copa Aro Raceman de Kart, 
mas foi o melhor da Gradua-
dos A em ambas, desempenho 
que valeu o topo do pódio pa-
ra o piloto #12 - o campeonato 
tem grid único com os pilotos 
das duas categorias. Com isso 
e beneficiado por Gustavo Va-
lente (Gurga) ter abandonado a 
segunda corrida, ele diminuiu a 

vantagem para o líder e voltou 
a brigar de maneira efetiva pelo 
título. “Essa etapa foi um show. 
Me preparei bem, consegui trei-
nar legal e peguei a manha da 
pista. Minha estratégia era ga-
nhar. Não tinha nada em mente 
a não ser vencer”, afirmou Ma-
theus. “Quebrei na etapa ante-
rior e precisava de um resulta-
do assim para encostar no Gur-
ga. No final, foi bem mais do 
que o esperado”, acrescentou.

Sobre as duas corridas de 
sábado (26), Matheus disse 
que “na primeira, a ideia era 
segurar o Gurga; andamos jun-
tos praticamente o tempo to-
do e consegui chegar na fren-
te dele. Na segunda, dei sor-
te porque meu kart teve al-
guns problemas por causa de 
uma pancada e também por-
que o Gurga quebrou e aban-
donou. Agora, vamos para a 
próxima.” (ZARAMELO JR.)

“NÃO TINHA NADA EM MENTE A
NÃO SER VENCER’, AFIRMA MATHEUS
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RIO BRANCO APOSTA EM BIRA ARRUDA
NOVO TÉCNICO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Rio Branco anunciou na ma-
nhã de quarta-feira (30) a con-
tratação do técnico Bira Arru-
da para o Campeonato Paulista 
da Segunda Divisão (Bezinha). 
A diretoria decidiu apostar no 
profissional de 50 anos para o 
lugar de Marcos Campagnol-
lo, que vinha trabalhando com 
o elenco desde março e pediu 
demissão no dia 22 de junho.

Bira chega ao Rio Branco 
após boa campanha com o Bar-
retos na Série A3 deste ano - as-
sumiu o time nas últimas coloca-
ções e conseguiu levá-lo até as 
quartas de final. Em 2020, dis-
putou a Bezinha com o Tupã. “É 
um prazer estar contribuindo 
com esse gigante que é o Rio 
Branco. Agradeço a confian-
ça da diretoria. Vamos traba-
lhar pensando no acesso à Série 

A3, em ser campeão, pois sem-
pre falo que temos que pensar 
grande, pois quem pensa gran-
de torna-se grande”, disse Bira.

Com o novo técnico, tam-
bém foi contratado o auxi-
liar Fábio Cássio Gonzaga, que 
no ano passado conquistou o 
acesso à Série A3 pelo São José.

Bira e Gonzaga terão a opor-
tunidade de ver os jogadores 
em ação pela primeira vez de 
maneira mais efetiva no jogo-

-treino contra o sub-23 da Pon-
te Preta, nesta sexta-feira (2), às 
10 horas, no Estádio Décio Vitta.

Novo técnico
fez campanha
positiva com
o Barretos 
na Série A3

A Federação Paulista de Fu-
tebol (FPF) divulgou, sema-
na passada, a tabela da Se-
gunda Divisão e a estreia do 
Rio Branco será contra o São-
carlense, no dia 22 de agos-

to, no Estádio Décio Vitta. In-
tegrante do Grupo 3, o time 
de Americana também te-
rá como adversários o Inde-
pendente de Limeira, Mogi 
Mirim,  São Carlos e Itapiren-

se. O campeonato tem cin-
co grupos, cada um com seis 
times. Ao final da 1ª fase, os 
três primeiros de cada chave, 
mais o quarto melhor coloca-
do por índice técnico, avan-

çam às oitavas de final. O en-
cerramento do campeonato 
está previsto para 31 de outu-
bro, sendo que o campeão e 
o vice garantem acesso à Sé-
rie A3 de 2022.

RB x SÃOCARLENSE
22/8 - Americana

MOGI MIRIM x RB
25/8 - Mogi Mirim

INDEPENDENTE x RB
29/8 - Limeira

RB x SÃO CARLOS
1/9 - Americana

ITAPIRENSE x RB
5/9 - Itapira

SÃOCARLENSE x RB
12/9 - São Carlos

RB x MOGI MIRIM
15/9 - Americana

RB x INDEPENDENTE
19/9 - Americana

SÃO CARLOS x RB
22/9 - São Carlos

RB x ITAPIRENSE
26/9 - Americana

JOGOS DO TIGRE

ESTREIA NA BEZINHA SERÁ NO DV

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

Bira Arruda iniciou o trabalho com os 
jogadores na manhã de quarta-feira
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21 DE AGOSTO
Paulínia

18 DE SETEMBRO
A definir

1 DE OUTUBRO
Paulínia

2 DE OUTUBRO
Paulínia

16 DE OUTUBRO
Limeira

20 DE NOVEMBRO
Paulínia

www.kartpedechumbo.com.br

CALENDÁRIO  
2º SEMESTRE

PDC CONFIRMA NOVA “DOSE DUPLA”
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Inédita na história de 16 anos do 
Pé de Chumbo, a realização de 
duas etapas num mesmo final 
de semana, em junho, em Paulí-
nia, teve avaliação extremamen-
te positiva por parte da diretoria 
responsável pela organização 
do campeonato e também dos 
pilotos. Desta forma, o presiden-
te Marcelo Marusso confirmou 
que haverá nova “dose dupla” 
em outubro, no mesmo local.

“Foi uma surpresa bastan-
te agradável. Foram dois dias 
com tudo transcorrendo de 
maneira perfeita. Como temos 
ainda uma etapa em aberto, 
vamos fazer mais uma rodada 
dupla em outubro”, disse Ma-
russo. “Desta vez, porém, ao 
invés da programação ser no 

sábado e no domingo, será na 
sexta-feira e no sábado. Assim, 
todos os envolvidos têm o do-
mingo para ficar com a família”, 
salientou o presidente e funda-
dor do campeonato.

Essa programação envolve-
rá a segunda etapa, adiada em 
março por causa da pandemia 
do coronavírus, e a oitava, nor-
mal no calendário do PDC. Se-
rão duas corridas no dia 1 (sex-
ta-feira), no final da tarde, e ou-
tras duas no dia 2 (sábado), pe-
la manhã, todas no traçado do 
Kartódromo San Marino, em 
Paulínia, que tem recebido a 
maioria das rodadas da Copa 
Sópneus Goodyear na tempo-
rada 2021. Na quinta-feira (30), 
a partir das 10 horas, aconte-
cem as duas sessões de treinos.

Marusso frisou que a expe-
riência de duas etapas num 
mesmo final de semana, em 
junho, foi bastante válida. “Por 
causa da pandemia, não fize-
mos as duas primeiras etapas 
do calendário. O grupo, então, 
sugeriu a realização de duas 

rodadas num mesmo final de 
semana. Foi uma experiência 
diferente, inédita no campeo-
nato. Nunca imaginamos uma 
programação assim e acabou 
dando tudo certo. Foi bem le-
gal”, comentou.

De acordo com o presiden-
te do Pé de Chumbo, o balan-
ço do primeiro semestre deste 
ano do campeonato foi positivo. 

“Com tudo que aconteceu e con-
tinua acontecendo por causa da 

pandemia, o que causa proble-
mas para todos, ainda assim so-
mos privilegiados por conseguir 
fazer as etapas. Todos envolvi-
dos com o campeonato estão 
se cuidando e seguindo os pro-
tocolos. Agora, com a intensifi-
cação da vacinação, fica nossa 
esperança de logo voltarmos à 
normalidade não só no esporte, 
mas principalmente na vida das 
pessoas”, afirmou Marusso. Das 
seis etapas que acontecerão no 

segundo semestre, quatro de-
las estão confirmadas para o 
San Marino: 21 de agosto, 1 de 
outubro, 2 de outubro e 20 de 
novembro. A de 16 de outubro, 
penúltima da temporada, será 
em Limeira. Falta a definição da 
rodada de 18 de setembro. “Te-
mos algumas opções para es-
sa data. Araraquara é uma de-
las. Estamos avaliando o me-
lhor cenário e logo vamos con-
firmar”, finalizou Marusso.

Pilotos do PD’Chumbo retornam à pista do San Marino em agosto

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE JUNHO DE 2021
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CAMEL’S FOOT
Ai ai ai... E a Marilú fitness, migs da 
tchurma da bike, que postou uma selfie 
toda cheia de energia?! No click, a fuefa 
usava um conjuntinho de short legging 
tão agarrado, que parecia embalado 
à vácuo. Mas no look de cor gritante o 
que se evidenciava mesmo era a’ Dirce’ 
dividida, estilo capô de fusca, se é que 
me entendem. Uma verdadeira pata de 
camelo! Santa buça, Alice! Chinelada nela!

sar do imprevisto, o Caminho 
da Fé foi concluído com su-
cesso. O grupo fez uma va-
quinha surpresa para com-
prar uma nova bike para o 
mestre. A entrega aconteceu 
em pleno domingão com fei-
joada completa e suculenta 
preparada pelo chef Deme-
trio Orfali. A recepção acon-
teceu no restaurante ‘Casa 
do Brimo’, às margens da Re-
presa de Salto Grande e que 
será inaugurado em breve. 
Torresminho crocante, acom-
panhamentos irresistíveis e a 
refrescante caipirinha. Na tri-
lha sonora, o melhor do cho-
rinho e samba. O ponto alto 
do encontro ficou para a ho-
menagem e entrega da bike. 
Momento de muita emoção!

Mayra Navarro com o namorado, o chef
Demétrio Orfali, que preparou suculenta feijoada
para o amigos bikers do Caminho da Fé

William Barbosa:
surpresa e emoção na
entrega da nova bike

O Caminho da Fé, inspirado no 
milenar Caminho de Santiago 
de Compostela, na Espanha, é 
uma trilha peregrinação nor-
teada pela fé e superação até 
o Santuário Nacional de Apare-
cida. Seja a pé ou de bike, mui-
ta aventura e aprendizado. Fa-
zer o Caminho da Fé de bike vai 
além de uma jornada espiritual. 
Basta querer vencer seus pró-
prios desafios e limites no pe-
dal, que já são bons motivos pa-

ra encarar a jornada. Muitas pai-
sagens naturais, plantações, es-
tradas de asfalto e subidas que 
provam a sua fé. Um grupo de 
20 bikers, liderado pelo coach 
William Barbosa, leia-se Triac-
tion Assessoria Esportiva, peda-
lou percurso de 315 km (Deme-
trio Orfali e Carlos Macedo - que 
saíram um dia antes - rodaram 
475 km). Em Campos do Jordão, 
a bike de William acabou rouba-
da de dentro da pousada. Ape-
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VELINHAS!
Comemorando 
aniversário nessa sexta: 
Fernanda Faralhe (à esq.), 
Amarello Dainese, Silvana 
Romero Cia, Carolina 
Mendes Fortunato e 
Júnia Borges. No sábado, 
é a vez de Jaqueline 
Fervolli, Angela Telles, 
Roseli Pellisson e 
Gislaine Bettin apagarem 
velinhas. E no domingo 
Renato Sparn, Karina 
Palodetto, Frederico 
Quibao, Silmara Infante 
(à dir.), Marta Rossi e 
Karine Penteado são 
aniversariantes do dia.

Rudnei Rosa

Claudio Froner

Elisabete Teixeira Thalita e Aislan Salati

Renan Justino e Natalia
Peterlevitz Ricatto

O chef Demétrio com a filha Yasmin

Val Tunussi Cia e Thiago Cia

Gabriela Nascimento e Marilia Dinov

Karina Mattos e Rogério Almeida,
do Blog ‘Correr Cansa e Sofá Mata’

Thiago Teixeira e Bruna Alini

Cláudia Navarro Marques Penteado
e Carlos Alberto Marques Penteado

Priscila Motta

Gabriela Cia, que acaba
de assoprar velinhas,
com Gabriel Cecchini

Katia Venciguera e Fabio
Dundes com o filho Henrique Henrique Rodrigues e Charles Santos
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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

O vereador Juninho Dias (MDB) enca-
minhou ofício ao deputado estadual 
Rogério Nogueira (DEM) solicitando 
a inclusão da Rodovia Luiz de Queiroz 
(SP-304) no programa Estrada Asfal-
tada, do governo do Estado. O parla-
mentar mencionou no documento que 
a rodovia é um importante acesso a 
Americana e interligação entre bairros 
e centro e às cidades vizinhas, como 
Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

Juninho lembrou que o objetivo do 
programa é proporcionar qualidade 
de conservação e segurança ao tráfe-
go das estradas estaduais e destaca 
que, devido à importância da SP-304 
para a região, a rodovia necessita de 
atenção urgente. “Conhecida como 
uma via de muitos acidentes com ví-
timas fatais, o trecho da SP-304 em 
Americana necessita de urgente re-
capeamento e sinalização, além da 
instalação de redutores de velocida-
de capazes de impedir, ou ao menos 
reduzir, acidentes locais”, citou o ve-
reador. Ele também ressaltou que o 
acesso ao aeroporto municipal de 
Americana é feito pela SP-304 e que 
isso reforça a necessidade de investi-
mentos. (DA REDAÇÃO)

Em sessão extraordinária reali-
zada segunda-feira (28), no Ple-
nário Dr.Antonio Álvares Lobo, 
foi aprovado por unanimidade 
pela Câmara de Americana, em 
segunda discussão, projeto de 
lei de autoria do vereador Thia-
go Brochi (PSDB) que prevê me-
didas como advertência, multa, 
interdição e lacração, assim co-
mo a cassação do alvará de li-
cença e de funcionamento, para 
estabelecimentos que gerarem 
aglomerações. As medidas va-
lem enquanto durar a pandemia.

O projeto estipula multas di-
ferentes de acordo com o es-

tabelecimento: 10 mil Ufesps 
(Unidades Fiscais do Estado de 
São Paulo) – equivalente a R$ 
290.900,00 – a casas noturnas, 
boates, salões de festas e even-
tos, bares e pubs com entre-
tenimento; e 1 mil Ufesps – R$ 
20.090,00 - aos demais esta-
belecimentos. A multa para am-
bos é dobrada na reincidência.

Além disso, a penalidade de 
interdição deve ser aplicada 
de imediato, sempre que hou-
ver risco à saúde da população, 
ocorrendo em três modalida-
des: cautelar, por tempo indeter-
minado e definitiva. (DA REDAÇÃO)

JUNINHO PEDE 
INCLUSÃO DA 
SP-304 EM 
PROGRAMA

CÂMARA APROVA PROJETO 
DE PUNIÇÕES MAIS RÍGIDAS

O vereador Marcos Caetano 
(PL) visitou sábado (26) a As-
sociação de Equoterapia de 
Americana (Aequotam) e se 
reuniu com a presidente da as-
sociação, Daniela Cristina de 
Riso Bordignon, e como gestor 
Éris Bordignon. Na oportunida-
de, o parlamentar conheceu al-
guns trabalhos desenvolvidos 
pela entidade. O objetivo ago-
ra, segundo ele, é buscar recur-

sos para a associação por meio 
de apoios governamentais.

A Aequotam faz atendi-
mentos aos sábados e conta 
com a colaboração de 30 pro-
fissionais voluntários nas áreas 
de fisioterapia, fonoaudiologia, 
psicologia, psicopedagogia e 
terapia ocupacional. Colabo-
ram também com as ativida-
des técnicos em equitação pa-
ra equoterapia, auxiliares guias, 

voluntários e auxiliares laterais. 
“Visitei a Aequotam e fui muito 
bem recebido pela presiden-
te e pelo gestor. Foi uma óti-
ma oportunidade para conhe-
cer as ações que são desenvol-
vidas ali e que são de grande 
importância para a reabilita-
ção de pessoas com algum ti-
po de deficiência. Estão de pa-
rabéns”, destacou Marcos Cae-
tano. (DA REDAÇÃO)

APÓS VISITA, VEREADOR PLANEJA APOIO
DIVULGAÇÃO

Presidente da Câmara de Americana, o 
vereador Thiago Martins (PV) visitou se-
gunda-feira (28) a Faculdade de America-
na (FAM) para conhecer a estrutura mon-
tada para a vacinação contra a covid-19 
em parceria com a prefeitura de America-
na. O parlamentar teve a companhia de 
Gustavo Azzolini, diretor geral da faculda-
de. Supervisionados pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde, cerca de 100 pessoas têm 
trabalhado voluntariamente na recepção, 

cadastramento e imunização da popula-
ção. “A faculdade, além de disponibilizar 
a estrutura física, tem oferecido o supor-
te operacional por meio de alunos e co-
laboradores, sem custos para o municí-
pio. Segundo informações passadas pe-
la  FAM, a faculdade está aplicando cerca 
de 1500 doses de vacina por dia”, comen-
tou Martins. A vacinação na faculdade es-
tá acontecendo das 8 às 17 horas, median-
te agendamento. (DA REDAÇÃO)

MARTINS VISITA ESTRUTURA 
DE VACINAÇÃO DA FAM

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
INTENSIFICA O
TRABALHO NA RUA
A Secretaria de Assistência Social e Di-
reitos Humanos de Americana vem in-
tensificando o trabalho desenvolvido 
junto à população em situação de rua, 
principalmente nesses dias de aler-
ta de temperaturas baixas. O municí-
pio conta, atualmente, com o Servi-
ço Especializado de Abordagem So-
cial (Seas), que faz a busca, atendi-
mento e encaminhamento deste pú-
blico, e com o Serviço de Acolhimen-
to Institucional, ambos prestados em 
parceria com a organização Vinde a 
Luz. Neste ano, o trabalho de aborda-
gem já tratou com 733 pessoas em si-
tuação de rua, tenho sido acolhidas 277.

Segundo informações da Secre-
taria de Assistência Social e Direitos 
Humanos, as ações realizadas e as 
vagas para acolhimento foram am-
pliadas desde o início do ano e, es-
pecialmente neste momento de bai-
xas temperaturas, estão sendo efeti-
vadas ações conjuntas com a Guar-
da Municipal e a Defesa Civil no aten-
dimento e encaminhamento dessas 
pessoas, além da ampliação da dis-
tribuição de cobertores e agasalhos.

“Lançamos o programa de atenção 
à população em situação de rua com 
o olhar voltado para a população vul-
nerável, e o Comitê coordenado pe-
la Secretaria de Assistência Social e 
Direitos Humanos vem intensificando 
ações articuladas para melhor aten-
der essa população, ainda mais agora 
diante do cenário de baixas tempera-
turas”, esclareceu a secretária Juliani 
Hellen Munhoz Fernandes.

O contato com o Seas para aborda-
gem à população em situação de rua 
pode ser feito pelo telefone (19) 99632-
5032 ou acionando a Guarda Muni-
cipal pelo telefone 153. (DA REDAÇÃO)

DIVULGAÇÃO

O vereador Lucas Leoncine 
(PSDB) acompanhou esta se-
mana o andamento das obras 
de reforma da Unidade Bási-
ca de Saúde (UBS) do Jardim 
Ipiranga, indicadas no último 
dia 21. A reforma está sen-
do custeada com recursos de 
emenda parlamentar de R$ 
200 mil do deputado estadu-
al Cauê Macris (PSDB).

Os recursos para a refor-
ma da UBS foram solicita-
dos por Leoncine ao depu-
tado em 2020. Na ocasião, a 
unidade de saúde pública já 
se encontrava fechada em ra-
zão de problemas estruturais 
que ofereciam risco aos servi-
dores e à população. Entre os 
serviços previstos estão o re-
forço da fundação e a recupe-

ração de trincas. “Fico muito 
feliz em ver que as obras pa-
ra reforma da UBS do Jardim 
Ipiranga tiveram início. Essa 
reforma em breve beneficiará 
quem mora naquela região e 
que não precisará mais se lo-
comover para outros bairros 
em busca de atendimento. É 
uma grande conquista”, co-
mentou Leoncine. (DA REDAÇÃO)

LEONCINE VERIFICA OBRAS DE REFORMA NO JARDIM IPIRANGA

O prefeito Chico Sardelli par-
ticipou quarta-feira (30) do 
anúncio feito pelo governa-
dor João Doria sobre a libe-
ração de R$ 39 milhões para 
investimento no Sistema de 
Proteção e Defesa Civil. O co-
ordenador da Defesa Civil de 
Americana, João Miletta, tam-
bém esteve presente na ceri-
mônia no Palácio dos Bandei-
rantes, em São Paulo.

Serão destinados R$ 22 mi-
lhões para obras preventivas e 
recuperativas em municípios 
com carência de recursos e 
R$ 17 milhões para compra de 
equipamentos para as Defesas 
Civis municipais. Ao todo, 187 

municípios paulistas serão be-
neficiados, incluindo America-
na, que foi incluída no repasse 
de equipamentos. O governo 
de São Paulo vai entregar pa-
ra 143 municípios kits de equi-
pamentos básicos ao trabalho 
de Defesa Civil, como itens pa-
ra vistorias, ações de socorro, 
assistência e restabelecimento 
de serviços essenciais.

“Fico muito satisfeito com 
a parceria que o governo esta-
dual tem firmado com os mu-
nicípios. Investir na Defesa Ci-
vil é preservar vidas e famílias 
por isso agradecemos toda a 
atenção dispensada a Ameri-
cana”, disse Chico. (DA REDAÇÃO)

CHICO ACOMPANHA ANÚNCIO DO 
GOVERNADOR SOBRE RECURSOS

DIVULGAÇÃO

O secretário adjunto de Desen-
volvimento Econômico de Ame-
ricana, Rafael de Barros (foto), e 
o assessor institucional Vinicius 
Zapia Zerbeto estiveram no Pa-
lácio dos Bandeirantes, em São 
Paulo, quarta-feira (30), repre-
sentando o prefeito Chico Sar-
delli no lançamento do SP + 
Consórcios, programa de apoio 
aos consórcios públicos inter-
municipais para o desenvolvi-
mento regional. O consórcio 
conta com o envolvimento do 
Sebrae, órgão que sempre de-
senvolveu programas de treina-
mento para micro e pequenas 
empresas e que, agora, dispo-
nibilizará treinamentos com fo-
co na gestão pública.

“Os programas oferecidos são 
excelentes e já cadastrei Ame-
ricana naqueles que o prefei-
to considera como prioritários. 
O próximo passo é uma visita da 
equipe do Sebrae ao município 
para iniciar a consultoria que cul-
minará na implantação do pro-
jeto”, disse Rafael. (DA REDAÇÃO)

AMERICANA PARTICIPA DO 
LANÇAMENTO DE PROGRAMA
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COUTO E HENRY MANTÊM LIDERANÇA
TÊNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O Ranking Winner de Tênis fe-
chou junho sem alteração na li-
derança de dois dos três grupos. 
Edson Couto, no A, e Henry Oli-
veira, no B, viraram o mês man-
tendo o primeiro lugar e am-
pliando a vantagem para os ad-
versários. Já o Grupo C tem no-
vo líder: Mateus Creato. Os três 
ponteiros são de Americana.

Couto chegou a 161 pontos 
no Grupo A e agora está 20 
pontos à frente de Henrique 
Silva, que subiu da sexta para 
a segunda colocação. Em maio, 
o líder estava com vantagem 
de 8 pontos para o então vi-
ce Junior Bignotto. Além de 
Couto e Henrique, outros dois 
jogadores mantiveram posi-
ção no Top 6: Guilherme Vitti  
e Ronaldo Lincoln.

No Grupo B, Henry soma 151 
pontos na liderança, 10 a mais 
que Márcio Aguiar - em maio, 

a diferença para Douglas Tei-
xeira, então segundo coloca-
do, era de 6 pontos. O Top 6 so-
freu mudança radical e apenas 
Henry e Leonardo Leal (Cario-
ca) seguem no grupo que bus-
ca o acesso ao principal grupo 
na virada do quadrimestre.

O Grupo C viu a liderança sair 
das mãos de Walter Motta, que 
despencou para o 15º lugar na 
classsificação com duas derro-

tas no mês, e passar para Ma-
teus Creato, que terminou junho 
com 174 pontos, 4 a mais que 
Fabio Beilke. No Top 6, além de 
Beilke, permaneceram Vitor Ko-
matsu e Leonardo Matsui.

Líderes dos
dois principais
grupos ampliam
vantagem para
os adversários

 TOP 6 DE JUNHO
GRUPO A

  JOGADORES PONTOS
 1º Edson Couto 161
 2º Henrique Silva 141
 3º Luiz Felipe 139
 4º Guilherme Vitti 136
 5º Ronaldo Lincoln 125
 6º Leonardo Ventura 123

GRUPO B
  JOGADORES PONTOS
 1º Henry Oliveira 151
 2º Márcio Aguiar 141
 3º João Vitor 133
 4º Leonardo Leal 133
 5º Rodney Silva 129
 6º José Nolasco 118

GRUPO C
  JOGADORES PONTOS
 1º Mateus Creato 174
 2º Fábio Beilke 170
 3º Vitor Komatsu 169
 4º Leonardo Matsui 168
 5º Daniel Foster 167
 6º Alexander Zivkovic 164

O Ranking da Winner Aca-
demia reúne jogadores de di-
versas cidades, como Ameri-
cana, Santa Bárbara d´Oeste, 
Nova Odessa, Sumaré, Campi-
nas, Limeira e São Paulo, entre 

outras. Cada tenista disputa 
dois jogos por mês e há aces-
so e descenso ao final de cada 
quadrimestre.

Em janeiro de 2022, haverá 
o Finals envolvendo os oito me-

lhores de cada grupo. A pre-
miação do torneio é bastante 
atraente, sendo que o campeão 
do Grupo A no Finals ganhará 
viagem a Paris para assistir ao 
torneio de Roland Garros.

Jogadores de diversas cidades 
estão envolvidos na disputa
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