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DEU BOM...
André Moraes Jr. conquista primeira vitória da temporada na GT4 do 

Império Endurance Brasil e se anima para próximas etapas. P. 12

RENATO MAFRA | DIVULGAÇÃO

André Jr. e seu pai André:
vitória em Interlagos

AMERICANA, 13 DE AGOSTO DE 2021
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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.
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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

Nome completo
Gabriela de Morais Benassi.

Nascimento
11 de maio de 1990, 
em Americana.

Profissão
Profissional de 
educação física.

Como você é conhecida 
entre amigos e familiares?
Gabs e Bena.

Time do coração
Sou são-paulina, apesar da 

ARQUIVO PESSOAL

Modelo de beleza
Katrin Davidsdóttir, 
atleta de crossfit.

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Fabio Costa (Zé Castanha)... 
kkkkk... Competitivo ao 
extremo, não perde nem 
par ou ímpar... kkkk

E quem não é?
Ah, ninguém.

Faz alguma atividade física?
Crossfit.

Esporte favorito
Amo futebol. Mas depois 
de me lesionar no futebol, 
sou crossfit 100% (onde 
nunca me machuquei).

Para qual esporte não leva jeito?
Acho que esportes de 
raquetes, ou handebol, vôlei.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2021?
São Paulo.

E quem vai pagar mico?
Barcelona, por ter 
dispensado o Messi.

Programa de tv
Globo Esporte.

Jornalista
Nivaldo Pietro.

Gente boa
Dani Alves. Sempre 
buscando ser melhor e 
sem perder humildade.

Mala
Neymar. Chato.

Bola cheia
Guilherme Malheiros, 
atleta brasileiro de crossfit.

Bola murcha
Todos que não possuem o 
espírito esportivo/fair play.

Com qual esportista 
faria selfie?
Tia Clair Toomey, que 
ganhou cinco vezes 
Crossfit Games. A mulher 
mais condicionada 
do mundo.

Com qual não faria?
Neymar. Por ser 
muito metido.

DE PRIMEIRA
GABRIELA BENASSI

família inteira palmeirense. 
Comecei a acompanhar os 
jogos com meu primo e 
acabei me identificando com 
o time desde pequena.

Torce contra quem?
Corinthians. Apesar de ter 
pessoas próximas que torcem, 
é um time que não gosto.

Ídolo
Rogério Ceni (na época 
de jogador), exemplo de 
atleta, profissional, dedicado, 
adorava ver ele batendo faltas.

Imagem inesquecível
Assistir meu pai jogar 
bola. Acompanhava ele 
em todos os jogos. E foi 
meu ídolo e inspiração.

“AMIGOS ATC” VIVE RODADA ATÍPICA
RAQUETINHA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A segunda rodada do 22º Tor-
neio “Amigos ATC” de Raqueti-
nha, disputada quarta-feira (11), 
fugiu um pouco do roteiro ha-
bitual e foi atípica, com favori-
tos surpreendidos e até “pneu”. 
Também não faltou jogo de for-
te equilíbrio. E dois jogadores 
mantiveram o índice de 100% 
de aproveitamento. Em parti-
da definida apenas no super tie-
break, Ricardo Sayão e Marcelo 
Marusso, que entraram em qua-
dra como favoritos, foram pe-
gos de surpresa por Sérgio Lião 
(Pivete) e Fernando Bilibio.

Sayão e Marusso ganharam 
o primeiro set com relativa faci-
lidade por 6/2, mas depois “saí-
ram do jogo” e sofreram a vira-
da. Pivete e Bilibio fecharam o 

segundo set também em 6/2 
e consolidaram a vitória no su-
per tiebreak por 10/5. O “pneu” 
veio com Alberto Soutello (Be-
tão) e Fábio Pires, que aplica-
ram duplo 6/0 em Maurício Fer-
reira (Zebu) e César Dei Santi, al-
go pouco comum no “Amigos”.

No jogo mais equilibrado da 
semana, Rafael Lima (Rafa) e 
Rogério Armond ganharam de 
virada de Fernando Pires (Pi-
rão) e Hugo Santiago. No pri-
meiro set, deu Pirão e Hugo por 
7/5. No segundo, Rafa e Rogé-

rio fecharam em 7/6. Em super 
tiebreak muito disputado, mais 
uma vez melhor para Rafa e 
Rogério: 12/10.

Já a dupla de “Freds” - Faé e 
Carvalho - não teve maiores di-
ficuldades para derrotar Fran-
co Sardelli e Robson Ferro (Ro-
bão) por 2 sets a 0, parciais de 
6/2 e 6/4. Fred Faé e Betão 
Soutello são os únicos jogado-
res com duas vitórias em duas 
rodadas e ocupam a liderança 
isolada de suas chaves.

A terceira rodada aconte-
ce na próxima quarta-feira (18), 
com mais quatro jogos no com-
plexo de saibro da academia 
Americana Tennis Center. A 
programação terá Fred Faé/Fá-
bio x Franco/Marusso, Betão/
Fred Carvalho x Robão/Sayão, 
Rafa/César x Pirão/Bilibio e Ze-
bu/Rogério x Pivete/Hugo.

CLASSIFICAÇÃO
RANKING A

JOGADORES PONTOS

1º Fred Faé 6
2º Fernando Pires 4
3º Rafael Lima 4
4º Fred Carvalho 3
5º Rogério Armond 3
6º Franco Sardelli 2
7º Hugo Santiago 1
8º Robson Ferro 1

RANKING B
JOGADORES PONTOS

1º Alberto Soutello 6
2º Sérgio Lião 5
3º Fábio Pires 3
4º Ricardo Sayão 3
5º Marcelo Marusso 2
6º Fernando Bilibio 2
7º Maurício Ferreira 2
8º César Dei Santi 1

ZARAMELO JR. | O JOGO | 4 DE AGOSTO DE 2021

Fred Faé e
Betão Soutello
são únicos com
índice de 100%
no campeonato

Bilibio somou seus primeiros pontos no torneio
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O projeto de atletismo “Velozes em 
Ação”, do medalhista olímpico André 
Domingos da Silva, terá polo em Ame-
ricana. O anúncio foi feito esta sema-
na, durante visita do atleta medalha de 
prata no revezamento 4x100 nas Olim-
píadas de Sydney, em 2000, ao prefeito 
Chico Sardelli. De acordo com a secretá-
ria municipal de Esporte, Lazer e Juven-
tude, Grasiele Rezende, o projeto tem 
patrocínio da CPFL (Companhia Paulis-

ta de Força de Luz), que sugeriu a vin-
da para Americana e será responsável 
por toda parte financeira. “A prefeitu-
ra terá custo zero”, garantiu a dirigente.

O “Velozes em Ação” atenderá 60 
crianças e adolescentes na faixa etária 
de 8 a 14 anos. Com aulas gratuitas, a 
previsão de início é para setembro no 
Complexo Poliesportivo “Milton Fenley 
Azenha” – Centro Cívico -, no Jardim 
da Colina. (ZARAMELO JR.)

Três jogos abrem neste sábado 
(14) a 16ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. Os confrontos 
são Bragantino x Juventude (17 
horas), Atlético-MG x Palmeiras 
(19 horas) e São Paulo x Grêmio 
(21). No domingo (15) haverá 
Flamengo x Sport e Corinthians 
x Ceará, às 16 horas; Fortaleza 
x Santos, Bahia x Atlético-GO 
e Cuiabá x Athletico, às 18h15; 
e Internacional x Fluminense, 
às 20h30. O complemento da 
rodada será na segunda-feira 
(16), às 20 horas, com Chape-
coense x América-MG. O Atléti-
co-MG, do atacante Hulk (foto), 
é lider com 34 pontos, segui-
do de perto por Palmeiras (32) 
e Fortaleza (30). (ZARAMELO JR.)

AMERICANA TERÁ POLO DE ATLETISMO

TRÊS JOGOS
ABREM RODADA
DO BRASILEIRO

BEATRIZ COSTA | DIVULGAÇÃO

A Copa Sanremo vive rodada dupla neste 
sábado (14), no Kartódromo San Marino, 
em Paulínia, reunindo pilotos de America-
na e outras cidades do Estado. De acordo 
com o organizador Ivan Milani, serão dis-
putadas duas etapas - a segunda, adiada 
do início do ano pela pandemia, e a séti-
ma, normal do calendário. Com isso, se-
rão oito baterias ao todo, quatro da Pro e 
quatro da Light, a partir das 9h50. A pro-
gramação de pista se estende até por vol-
ta das 14h30. O Top 5 da Pro conta com 
Dado Salau (224 pontos), Carlos Mura-
ri (186), Marcelo Arruda (177), Kaio Dias 
(160) e Eduardo Wernek (156). Na Light, 
os cinco melhores são Marcelo Incotela 
(247 pontos), Luiz Cervone (244), João 
Gabriel (216), Fabio Bussamara (148) 
e Ricardo Lazinho (148). (ZARAMELO JR.)

RODADA DUPLA 
AGITA SANREMO

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

A quarta etapa da temporada da Pors-
che XP Private Cup será neste sábado 
(14), no autódromo de Interlagos, em São 
Paulo. Depois de três rodadas de Sprint, 
agora chegou a vez da primeira da Endu-
rance Series, corrida de 300km ou 2h45 

de duração. O piloto Pedrinho Aguiar, de 
Americana, vai à pista para formar du-
pla com o experiente Ricardo Zonta, no-
me bastante conhecido no automobilis-
mo brasileiro, com passagem pela Fór-
mula 1. “Vai ser legal competir junto com 

o Zonta”, afirmou o americanense. Pedri-
nho e Zonta são da Carrera 4.0, principal 
categoria da Porsche Cup. Nesta sexta-

-feira (13), haverá treinos livres e classifi-
catórios. A corrida de amanhã tem larga-
da marcada para as 10h30. (ZARAMELO JR.)

PEDRINHO CORRE COM ZONTA EM INTERLAGOS
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Profissional de educação físi-
ca e coach da assessoria es-
portiva Grae Team, Guilherme 
Rodrigues celebrou seu ani-
versário de 32 anos realizan-
do ironman e promovendo 
ação social. Com a participa-
ção de alunos e amigos, que 
se revezaram durante mais de 
13 horas de prova, Guilherme 
nadou 3,8km, pedalou 180km 
e correu 42km. E, para fechar 
com chave de ouro, arrecadou 
quase 800 litros de leite para 
entidade assistencial.

A comemoração aconteceu 
sexta-feira (6), dia do aniversá-
rio de Guilherme. Ele começou 
o ironman por volta das 6h30, 

com a natação na academia 
Oxy Sports, no Jardim Ipiran-
ga - foram 76 voltas na piscina 
semiolímpica (25m).

De lá, ele partiu para o Bike 
Hotel Sports, no Jardim Ter-
ramerica, que foi a base de 
apoio para o ciclismo e a cor-
rida. O coach pedalou 36 vol-
tas e correu oito voltas em 
percurso de 5km por vias na-
quela região da cidade.

No total, foram 226km em 
13h08m17s (tempo bruto), 
com algumas paradas para hi-
dratação, além das transições 
entre as modalidades. Duran-
te toda a prova, Guilherme te-
ve a companhia de alunos e 
amigos, que se revezaram pa-
ra acompanhá-lo. O único que 
ficou o tempo todo com Gui-

GUILHERME RODRIGUES

COACH CELEBRA
ANIVERSÁRIO
COM IRONMAN 
E AÇÃO SOCIAL

Arrecadação
de leite foi
entregue à
entidade de
Americana

Guilherme Rodrigues, que 
também é triatleta e ul-
tramaratonista, ficou bas-
tante feliz com o desa-
fio que cumpriu no dia de 
seu aniversário. “Festejei 
do jeito que mais gosto, 
ou seja, fazendo atividade 
física ao lado de amigos e 
alunos. E também foi pos-
sível colaborar com uma 
ação social. Agradeço a 
todos que se envolve-
ram”, afirmou. “A natação 
foi muito boa, dentro da-
quilo que havia treinado. 
Na bike, o vento judiou 
demais e precisamos fa-
zer muita força para man-
ter um ritmo legal e isso 
acabou influenciando na 
corrida, que foi mais tran-
quila, bem leve, pois está-
vamos desgastados”, ex-
plicou o aniversariante.

“A corrida acabou sen-
do atípica, pois intercala-
mos com caminhada e a 
cada 5km parávamos um 
tempo para trocar o gru-
po que me acompanha-
va. Foi muito gratificante”, 
comentou Guilherme, que 
participou pela última vez 
de um ironman oficial em 
2018. (ZARAMELO JR.)

“FESTEJEI DO 
JEITO QUE 
MAIS GOSTO”

lherme foi o professor Re-
nan Pierini. Ao final do desa-
fio, pouco depois das 19 horas, 
Guilherme reuniu os partici-
pantes e convidados para con-
fraternização no Bike Hotel. A 
iniciativa do coach da Grae 
Team arrecadou 794 litros, en-
tregues, posteriormente, à So-
pa Fraterna Maria de Nazaré

Guilherme (e) durante prova de bike na Avenida Gioconda Cibin

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

O aniversariante com amigos e alunos na corrida

KETHELEN ALINE FOTOGRAFIA | DIVULGAÇÃO
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Referência de segmento, o Bike 
Hotel Sports já está preparando 
eventos para os próximos meses. 
Segundo Fábio Guidolin (Guido-
la - foto), diretor do BHS, ao me-
nos dois serão realizados duran-
te o segundo semestre, movi-
mentando ciclistas de Americana 
e região. O primeiro evento será 
o Dell Anno Experience, marcado 
para 17 de outubro, a partir das 9 
horas. Serão dois formatos: “pas-

seio”, com distância de 20km, e 
“rachão”, com distância de 32km. 
As inscrições estarão disponíveis 
a partir do final deste mês.

Realização da Dell Anno Mó-
veis e organização do Bike Hotel, 
o Dell Anno Experience distribui-
rá premiação em dinheiro no for-
mato “rachão”, com categorias 
específicas para homens e mulhe-
res. No formato “passeio”, a par-
ticipação é liberada a todos inte-

ressados. O segundo evento será 
o BH Race MTB, competição mar-
cada para 7 de novembro, a par-
tir das 7h30, e dividida nas cate-
gorias Pro (60km), Sport (40km) 
e Start (20km). Também haverá 
premiação em dinheiro nas duas 
principais categorias, além de tro-
féus aos cinco primeiros coloca-
dos de cada e medalhas a todos 
que concluírem a prova. Depois 
de passarem por circuito de ter-

ra projetado pelo próprio Guido-
la, os ciclistas ainda terão de su-
perar obstáculos na chegada ao 
Bike Hotel. Entre uma categoria e 
outra, haverá intervalo de 30 mi-
nutos para largada.

O Bike Hotel Sport fica na 
Avenida Gioconda Cibin, 1475, 
na região do Jardim Terrameri-
ca, principal ponto de concentra-
ção de ciclistas em Americana.  
(ZARAMELO JR.)

BIKE HOTEL PREPARA EVENTOS PARA CICLISTAS

O grupo “O Baguio é Loko MTB” estreou sába-
do (7) o novo uniforme com pedal de 50 km 
pela região e churrasco de confraternização 
na sequência. Fundado em 2010 pelos ciclis-
tas Nilton Pupo, Marcos Cassaniga e Serginho 
Masson, a agremiação conta atualmente com 
32 integrantes e é presidido por Júlio Biágio. 
A camisa usada pela primeira vez na semana 
passada é a terceira da história do “O Baguio é 
Loko”. A primeira ficou de 2010 a 2015 e a se-
gunda de 2016 a 2021. O grupo se reúne para 
pedalar sagradamente todo sábado pela ma-
nhã e às vezes ocorrem pedais noturnos às ter-
ças e quintas. O ponto de encontro é o Bike 
Hotel Sports. (ZARAMELO JR.)

“O BAGUIO É LOKO” 
ESTREIA UNIFORME

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

DIVULGAÇÃO
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TREINAR

CONOSCO!

6 ESPORTE
BEACH TENNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Com 198 inscrições de jogado-
res de várias cidades do Estado, 
o 1º Winner Open Beach foi su-
cesso de bilheteria, elogiado por 
quem esteve em quadra e por 
quem esteve acompanhando as 
rodadas no complexo da Win-
ner Academia, no distrito indus-
trial de Santa Bárbara d’Oes-
te. Das 15 categorias em dispu-
ta, Americana foi ao topo em 
uma delas com a dupla forma-
da por Henrique Defavari (Capi-
va) e Rafael Oliveira (Linguiça).

Com vitória na final por 9/7 
sobre Arthur Lordello e Giova-
ni Oliveira, de Bertioga, Capiva e 
Linguiça sagraram-se campeões 
da Masculino C. As duas duplas 
haviam se encontrado na 1ª fa-
se do torneio, com vitória dos 

representantes do litoral norte, 
mas na decisão prevaleceu a téc-
nica da parceria de Americana.

Além de Capiva e Linguiça, 
Americana esteve em outras três 
finais do torneio de beach tennis 
na Winner Open e com o vice-

-campeonato. Fábio Galassi e Nil-

Duplas de
Americana
foram às
finais de
4 categorias

so Dias perderam a final da Mas-
culino C para Felipe Correa e Pe-
dro Passos por 8/1, enquanto Gio-
vanna Campana Mosna e Luiz Ga-
briel Campana (Bibi) foram derro-
tados na Mista C por Milena Bar-
reto e Leonardo Ventri por 8/6. 
Com duas vitórias e uma derrota, 

as americanenses Thalita de Oli-
veira e Daniele de Oliveira foram 
vice-campeãs da Feminino Ini-
ciante, disputada em grupo úni-
co. As campeãs, com três vitórias, 
foram Marina Covolan e Talita Co-
volan, de Santa Bárbara d’Oes-
te. Outra barbarense que saiu-se 

bem foi Bruna Dória, vice-campeã 
na Feminino C jogando em dupla 
com a paulistana Adriana Cruz.

DEMAIS
As demais duplas campeãs do 1º 
Winner Open Beach foram Bre-
no Lodis e Victor Peres, na Mas-

culino Pro; Pedro Matos e Rodri-
go Amaral, na Masculino A; Eduar-
do Smeha e Fabiano Baldacim, 
na Masculino 40+; Pedro Valen-
te e Henrique Pigatti, na Masculi-
no Sub-12; Raquel Iotte e Sophia 
Chow, na Feminino Pro; Aman-
da Helminsk e Júlia Santos, na 

Feminino A; Giovana Pingitu-
ro e Manuela Junqueira, na Femi-
nino B; Danielli Paiva e Julia Lodi, 
na Feminino C; Thicia de Carva-
lho e Janaina Rosas, na Feminino 
40+; Amanda Helminsk e Rodrigo 
Amaral, na Mista A; e Manuella Pin-
gituro e Lucas Fauvel, na Mista B.

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 E 8 DE AGOSTO DE 2021

Linguiça e Capiva conquistaram o título 
da Masculino C no Open da Winner
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QUADRO DE HONRA

MASCULINO PRO
1º Breno Lodis e Victor Peres 

2º Maurício Mola e Nicolas Simioni
MASCULINO A

1º Pedro Matos e Rodrigo Amaral 
2º Gabriel Leme e João Melo

MASCULINO B
1º Henrique Defavari e Rafael Oliveira 
2º Arthur Lordello e Giovani Oliveira

MASCULINO C
1º Felipe Correa e Pedro Passos 
2º Nilso Dias e Fábio Galassi
MASCULINO 40+

1º Eduardo Smeha e Fabiano Baldacim 
2º João Toledo e Carlos Hueb
MASCULINO SUB-12

1º Pedro Valente e Henrique Pigatti 
2º Rodrigo de Souza e Theo Valle

FEMININO PRO
1º Raquel Iotte e Sophia Chow 

2º Priscila Scotolo e Juliana Pereira
FEMININO A

1º Amanda Helminsk e Júlia Santos 
2º Marina Ohno e Priscila Prado

FEMININO B
1º Giuliana Busin e Manuela Pingituro 

2º Giovanna Pingituro e Manuela Junqueira
FEMININO C

1º Danielli Paiva e Julia Lodi 
2º Adriana Cruz e Bruna Dória

FEMININO 40+
1º Thicia de Carvalho e Janaína Rosas 
2º Aline Morato e Renata Russo
FEMININO INICIANTE
1º Marina Covolan e Talita Covolan 

2º Thalita de Oliveira e Daniele de Oliveira
MISTA A

1º Amanda Helminsk e Rodrigo Amaral 
2º Júlia Gonçalves e Bruno Cabral

MISTA B
1º Manuela Pingituro e Lucas Fauvel 

2º Manuela Junqueira e Giovani Oliveira
MISTA C

1º Milena Barreto e Leonardo Ventri 
2º Giovana Campana e Luiz Campana

Um dos diretores da Winner 
Academia, Ricardo Claus Candi-
do mostrou-se feliz com a reper-
cussão do 1º Winner Open Bea-
ch e fez balanço positivo do tor-
neio realizado entre sexta-fei-
ra (6) e domingo (8), movimen-
tando quase 200 jogadores de 
diversas cidades e distribuindo 
premiação de R$ 12 mil em di-
nheiro aos campeões e vices da 
Pro, tanto no masculino como 
no feminino, além de produtos 
como raquetes, bolas, camise-
tas e overgrips. “De forma geral, 
o torneio foi um sucesso, mes-
mo com a ‘concorrência’ do Dia 
dos Pais e a sequência de dias 
de muito frio nas últimas sema-
nas. Foi muito jóia. Conseguimos 
atingir as expectativas. Termina-
mos dentro do horário previsto. 
A galera que esteve na academia 
adorou e se surpreendeu com 

toda estrutura oferecida, dentro 
e fora das quadras”, comentou.

De acordo com Ricardo, a 
Winner Academia já estuda a 
realização de novo torneio de 
beach tennis, mas, por enquan-
to, ainda não há definição quan-
to ao período. “O próximo, com 
certeza, vamos fazer sem ‘brigar’ 
com data comemorativa, como 
foi este primeiro com o Dia dos 
Pais. Nosso objetivo é chegar a 
250 inscrições”, finalizou.

Além de Ricardo Candido, 
também a diretora Lucimara 
Candiano Fratucci Couto acom-
panhou in loco os três dias do 
Winner Open. Com chancela da 
FPT (Federação Paulista de Tê-
nis), o torneio teve como árbitro 
geral o americanense Marco Au-
rélio Del Larovere, que tem cer-
tificação de juiz de cadeira na-
cional. (ZARAMELO JR.)

CANDIDO JÁ PROJETA 
TORNEIO COM 250

O árbitro Marco Aurélio e os diretores Luciana e Ricardo

MARCO AURÉLIO, LUCIANA E RICARDO FICARAM SEM MÁSCARA 
DE PROTEÇÃO FÁCIL APENAS NO MOMENTO DA FOTO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE AGOSTO DE 2021

Victor e Breno ganharam na Pro, principal categoria do torneio

As barbarenses Marina e Talita foram campeãs na Iniciante
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CHÁ DE SUMIÇO!
Ai ai ai... E a diva glamourosa, musa 
fitness da alta society, que engatou 
um tórrido romance com o boy 
magya saradérrimo, recém chegado 
à city?! Um belo casal, de fazer 
inveja a Gagliasso e Ewbank, mas 
o tórrido romance azedou quando 
o bofe quis saber o significado 
daquelas três estrelinhas tatuadas 
na moçoila: três filhos de antigos 
relacionamentos! Desde então o 
príncipe virou sapo e o boy deu 
chá de sumiço depois de desfrutar 
da área de lazer da Marilú, se é 
que me entendem. A fuefa anda 
tão revoltada que vive postando 
frases e textão acabando com o 
moral da macharada. Tô bege!

Jovens irmãos empresários, Matheus 
Melo e Caroline Melo, que têm na fa-
mília o DNA do empreendedorismo 
(são filhos de Cido de Melo, um dos 
diretores dos Supermercados Cre-
ma), inauguraram a Elegance Con-
cept, novo conceito em moda femi-
nina. Localização estratégica na Ave-
nida Gioconda Cibin, 625, no Jardim 
Terramérica. No projeto da desig-
ner de interiores Rosane Costa, logo 
na entrada da loja, imenso lustre de 
cristais e flores para recepção e boas 
vindas às clientes. Aconchegante, a 
Elegance Concept traz conceito de 

‘chic closet’ com coleções exclusivas 
e estampas e modelos personaliza-
dos. São looks, calçados e acessó-
rios trazendo a moda em sua melhor 
versão, com destaque para a cole-
ção primavera verão. O coquetel de 
inauguração foi badaladíssimo. Na 
ambientação, arranjos de cravos, li-
sianthus e alstroemérias. Matheus e 
Carol recepcionaram amigos, parcei-
ros e clientes para uma tarde de petit 
comitê, drinks tropicais do BBR Bar 
e espumante borbulhando nas taças. 
Na trilha sonora, os hits da DJ Raquel 
Escobar. Tudo impecável e animado!

Os irmãos Matheus Melo e Caroline Melo,
jovens empreendedores, comandando
a inauguração da Elegance Concept

O empresário Cido de Melo,
pai dos anfitriões

Regina Freitas,
mãe dos anfitriões
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

MEU PAI É UM HERÓI
Com o tema “ Meu Pai é um Herói”, a Ótica 
Exótica fez um ensaio fotográfico com o paizão 
Sergio Pupo juntamente das filhas, Bianca 
e Giulia em homenagem ao mês dos pais.

VELINHAS!
Assoprando velinhas nessa 
sexta-feira: Celia Moretto, 
Juliana Jacometo, Omar 
Najar (foto) e Marcelo 
Harteman. No sábado, 
Eliene Kim de Campos e 
Fernanda Bertoluccy são 
aniversariantes do dia. E 
no domingo, Fernanda 
Panzan, Flavio Amorim, 
Thiago Cia e Nadia Franzin 
recebem os cumprimentos 
por mais um aniversário.A modelo Letícia Comine

Marina Mello

A designer de interiores
Rosane Costa

O atendimento personalizado
de Isabela Saiuri

Audrey Castro

A DJ Raquel Escobar
O empresário Matheus Melo
com a namorada, Mayara Meneghel

Gustavo Carvalho e Jader Merone

Vanessa Martin e Tamy Santaroza

A empresária Caroline Melo no
click com o noivo, Lucas Aoqui

Vitor de Lião com a mãe,
Renata de Paula de Lião

Karina Barboza e Marcelo Montrázio

Kenya e Leandro Bernardes
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PAPO COM
O ZARA
Instagram @zaramelojr
e-mail zaramelojr@jornalojogo.com.br
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- Parafraseando o influencer e triatleta 
Téo Feola, “Bôua, ga-le-ri-nha!”

> Mantendo-se esse controle sobre a pandemia, 
possivelmente o Novembro Azul O Jogo/
Colorado terá edição normal este ano.

> Nos próximos dias, estarei reunido com meu 
amigo Rogério Panhoca, médico e presidente do 
Colorado, para alinhar os detalhes do evento voltado à 
conscientização e prevenção do câncer de próstata.

> Assim que tivermos definição, avisamos a todos.

> Vereador Juninho Dias está com a pulga atrás da 
orelha porque a prefeitura reduziu (ou pretende reduzir) 
os valores que irão para o esporte nos próximos anos.

> Juninho, com ligação direta com a secretária de 
Esportes Grasiele Rezende, já apresentou requerimento 
cobrando explicações do Poder Executivo.

> Infelizmente (e parece não ser privilégio de 
Americana), são poucos os políticos e gestores 
públicos que têm a visão do quanto o esporte é 
importante do bebê ao idoso. In-fe-liz-men-te!

> Parabéns aos diretores da Winner Academia pelo Winner 
Open Beach, que aconteceu semana passada. Muito show 
de bola! Beach tennis pegou mesmo aqui na região.

> Chega a ser deprimente a falta de profissionalismo 
de narradores e comentaristas nas transmissões 
de futebol pela tv. Sem pudor algum, viraram 
explicitamente torcedores com microfone em mãos.

> Esse pessoal deveria conversar com o americanense 
Jota Junior para aprender o que é isenção, o que é ética...

> Bom final de semana, meus amigos! Saúde e luz a todos!

HOMENAGEM
Com artes produzidas por Wado Pellizoni, 
o Pé de Chumbo publicou  mensagens 
sobre o Dia dos Pais em suas redes sociais. 
Nas postagens compartilhadas, estavam 
os pilotos Carlos Barbosa, Douglas 
Pitoli, Ivan Dantas, Marcelo Marusso 
(foto), Rafael Contatto, Théo Trevisani  e 
Alexandre Bassora, todos com seus filhos.

ARTICULAÇÃO
O empresário Ricardo Molina Dias (ao centro), a convite da 
Secretaria Estadual de Esportes e do partido Republicanos, 
esteve em São Paulo numa reunião com o secretário Aildo 
Ferreira e líderes da agremiação política. Na pauta, esportes 
e avaliação do partido na região, além de projetos para 2022. 
Presidente da LBF (Liga de Basquete Feminino), Molina tem 
atuação forte na política e o esporte é uma de suas bandeiras.

RAQUETINHA
Com organização de Ricardo Sayão e Caio Carrion (foto), o campeonato interno de raquetinha 
do Clube do Bosque, ao contrário do que foi divulgado na edição da semana passada, será de 
30 de setembro a 3 de outubro. Simultaneamente, haverá também torneio de beach tennis. As 
duas competições são voltadas aos sócios do clube. Semana que vem divulgo todos os detalhes.

HONRARIA
Estive, semana passada, na sede da Acia 
(Associação Comercial Industrial de 
Americana) para receber da entidade 
o certificado de Honra ao Mérito pelo 
Dia da Imprensa, comemorado em 1º de 
junho. Agradeço ao presidente Wagner 
Armbruster, ao vice Dilézio Ciamarro 
e ao secretário Marcelo Fiorani pela 
homenagem ao O JOGO e pela parceria.

DIVULGAÇÃO

WADO PELLIZONI | DIVULGAÇÃO

RODRIGO CEZARIN | DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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RUA DOM PEDRO II, 878 • VILA GALLO • (19) 3471-4515

• Circuito fechado de TV  • Alarmes monitorados 
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)

• Choque pulsativo  • Monitoramento de imagens
• Vigilância  • Portaria 24 horas 

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana

3461-6182 • 3461-8652

advocacia@castilhoeandreetta.com.br

TÊNIS

A vereadora Nathália Camargo (Avante) 
protocolou requerimento em que pede 
informações ao Poder Executivo sobre 
o funcionamento da Biblioteca Munici-
pal e questiona sobre a adoção de me-
didas de incentivo à leitura. No docu-
mento, a parlamentar destaca que, se-
guindo as diretrizes do Plano São Paulo, 
a biblioteca suspendeu a visitação, leitu-
ra, pesquisa e atividades culturais no lo-
cal, mas mantém ativo o empréstimo de 
livros com reserva prévia por telefone e 
agendamento para retirada.

Contudo, segundo a vereadora, 
usuários têm relatado dificuldades na 
retirada de livros e periódicos por ra-
zões como horário de funcionamento 
restrito, problemas de deslocamento 
pela falta de transporte e de estacio-
namento e falta de acesso à internet 
para consulta do catálogo online.

“É inquestionável o papel funda-
mental da leitura na vida do ser huma-
no e é importante que o município in-
centive e procure maneiras que facili-
tem o acesso das pessoas ao emprés-
timo de livros. Um modo prático seria 
criar mecanismo de entrega e retirada, 
no qual o cidadão possa solicitar o li-
vro via telefone, recebendo-o em sua 
casa, numa espécie de ‘delivery’”, co-
mentou Nathália. (DA REDAÇÃO)

O programa de saúde e bem estar 
“De Bem com Maria” – apresenta-
do pela sanitarista Maria Giova-
na Fortunato – estreou sua tercei-
ra temporada ontem (12) pela Rá-
dio Comunitária Vida Nova 104.9 
FM. Os temas, segundo a apresen-
tadora, serão abordados de forma 
simples, para que todos os ouvin-
tes e internautas possam entender 
os conteúdos apresentados.

A novidade nesta terceira tem-
porada, segundo Maria Giovana, é 
que o programa também será dis-
ponibilizado no formato podcast. 

“O programa ao vivo tem uma hora 
de duração, mas vamos também 
disponibilizá-lo no formato po-
dcast, mais reduzido. É uma for-
ma de atingir outro tipo ouvintes, 
mais ligado em internet do que 
em rádio no formato tradicional”, 
disse a sanitarista. O formato po-
dcast será disponibilizado em pla-
taformas distintas com um mode-
lo mais enxuto e dinâmico. “Nossa 

NATHÁLIA 
QUESTIONA 
SOBRE A 
BIBLIOTECA

“DE BEM COM MARIA” ESTREIA 3ª TEMPORADA

DIVULGAÇÃO

O presidente da Câmara de Americana, ve-
reador Thiago Martins (PV), participou de 
reunião do Parlamento Metropolitano da 
RMC, composto pelos presidentes dos le-
gislativos da região metropolitana de Cam-
pinas. Participaram do encontro, sexta-feira 
(6), em Nova Odessa, 13 parlamentares das 
20 cidades que compõem a associação.

Além da gestão de resíduos sólidos e do 
novo marco do saneamento básico, a neces-
sidade de melhorias nas rodovias que interli-
gam as cidades da RMC foi um dos assuntos 
que predominaram no encontro, que contou 
com a participação, por meio de videocha-
mada, do diretor regional do Departamen-
to de Estradas de Rodagem (DER), Cleiton 
Luiz de Souza, e do representante da Agên-
cia de Transporte do Estado de São Paulo 
(Artesp), Fernando Watanabe Hurtado. Du-
rante a discussão do tema, Martins pautou 

a transposição da Rodovia Anhanguera no 
território de Americana. “Em 2017, a prefei-
tura firmou um TAC com o Ministério Públi-
co que exigiu a construção de dois viadutos, 
um no km 122,5 e o outro no km 124,1, co-
mo medida para resolver o trânsito no Pós 
Anhanguera, estabelecendo que enquanto 
isso não ocorrer, novos empreendimentos 
na região não serão liberados”, comentou.

Martins lembrou que em junho deste ano 
ocorreu reunião entre o Executivo america-
nense e o diretor geral da Artesp para discu-
tir a viabilidade da construção de uma mar-
ginal à rodovia para o escoamento do trá-
fego dos moradores da Praia Azul e Praia 
dos Namorados, visando desafogar a rodo-
via neste trecho. “A administração tem bus-
cado alternativas para resolver o problema, 
visto que o prazo estabelecido no TAC está 
passando”, concluiu. (DA REDAÇÃO)

MARTINS PAUTA DEMANDAS 
DE AMERICANA EM REUNIÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

intenção é deixar o podcast com 
no máximo 25 minutos. Claro, sem 
deixar o conteúdo superficial pa-
ra os ouvintes dessa plataforma”, 
ressaltou Maria Giovana.

A variedade dos temas sem-
pre foi uma marca do programa. 
Passa pela saúde mental, preven-
ção em saúde e até tratamentos 
alternativos. “Nossa preocupa-
ção é levar aos ouvintes assuntos 
que realmente vão impactar na vi-
da deles. Claro que alguns temas 
mais espinhosos são abordados, 
mas sempre ouvindo profissionais 
em saúde que sabem explica-los 
detalhadamente”, disse.

Outro ponto forte do “De Bem 
com Maria é a interação”. “O públi-
co da Vida Nova e das redes sociais 
interagem muito durante o progra-
ma. Isso mostra o interesse das pes-
soas por informações sobre saúde”, 
ressaltou Maria Giovana. O progra-
ma vai ao ar toda quinta-feira, das 
10 às 11 horas. (DA REDAÇÃO)

FUNDO FAZ DOAÇÃO 
À MATERNIDADE

O Fundo Social de Solidariedade de 
Americana entregou, terça-feira (10), 31 
kits com fraldas infantis e itens de limpe-
za para a maternidade do Hospital Mu-
nicipal. A presidente Lionela Ravera Sar-
delli enalteceu o apoio e a parceria re-
cebida de empresas e grupos da cida-
de para a concretização de projetos soli-
dários. “Constantemente temos contato 
com pessoas e locais que trabalham aju-
dando pessoas necessitadas, então aca-
bamos sendo como uma ‘ponte’ entre as 
partes e fazemos as distribuições de to-
das as doações que recebemos. Agrade-
ço A todos os americanenses que tomam 
a iniciativa em nos procurar para ajudar 
o próximo”, disse Lionela. O Fundo So-
cial ajuda mensalmente famílias em si-
tuação de vulnerabilidade social, entida-
des assistenciais e instituições religiosas 
de Americana. São recebidas doações 
de roupas, alimentos, cobertores, fraldas 
infantis e geriátricas, produtos de lim-
peza e de higiene pessoal. (DA REDAÇÃO)
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Em parceria com o paulistano 
Cássio Homem de Mello, o ame-
ricanense André Moraes Jr. foi 
o vencedor da categoria GT4 
na quarta etapa do Império En-
durance Brasil, prova de quatro 
horas de duração que aconte-
ceu sexta-feira (6), no Autódro-
mo José Carlos Pacce, em Inter-
lagos, na capital paulista. 

A bordo do Mercedes AMG 
da Autlog Racing Team, a dupla 
André/Cássio fez a melhor cor-
rida da temporada e garantiu 
o topo do pódio, deixando pa-
ra trás a BMW M4 do trio Henry 
Visconde, Lucas Foresti e Pau-
lo Sousa, e a McLaren de Marco 
Pisani, Gustavo Conde e Mar-
celo Brisac - segundo e tercei-
ro colocados, respectivamente.

Com a vitória, André Jr. e 
Cássio encostaram nos líde-
res Leonardo Sanches e Áti-
la Abreu. O americanense e 

o paulistano chegaram a 295 
pontos, enquanto os adver-
sários somam 330. Com mais 
quatro etapas pela frente, a dis-
puta pelo título está em aber-
to. A próxima rodada será no 
Autódromo Velocittà, em Mo-
gi Guaçu, no dia 4 de setembro.

Foi a primeira vitória do ano 
de André Jr., mas a quarta de 
sua carreira na GT4 de endu-
rance. “O carro vinha apresen-

tando problemas desde o início 
da temporada e passou por re-
visão completa na parte mecâ-
nica, num esforço profissional e 
pessoal dentro da equipe”, ex-
plicou o piloto de Americana.

Piloto de
Americana
andou por
2h seguidas
em Interlagos

Na corrida de sexta-fei-
ra, em Interlagos, o carro da 
Autlog Team largou na pole 
position e liderou mais da me-
tade das voltas. André e Cás-
sio só perderam a ponta quan-

do foram ao box e o safety car 
entrou na pista. Mesmo assim, 
conseguiram se recuperar e fe-
char em primeiro.

Das quatro horas de pro-
va, Cássio andou a primeira e 

a última, enquanto André fez 
o meio, ficando duas horas se-
guidas na pista. “O intuito pa-
ra a sequência do campeona-
to é ganhar as corridas para 
manter-se na briga. É impor-

tante pontuar o máximo possí-
vel, pois no endurance a pon-
tuação aumenta a cada etapa. 
A meta é diminuir ainda mais a 
diferença pro Átila e pro Leo”, 
finalizou André Jr.

André Jr. e Cássio 
comemoram a vitória 
em Interlagos

CLASSIFICAÇÃO GT4
PILOTOS PONTOS

1º Leonardo Sanches 
Átila Abreu 330

2º André Moraes Jr. 
Cássio H. Melo 295

3º
Henry Visconde 
Paulo Sousa 
Lucas Foresti

265

4º
Marco Pisani 
Gustavo Conde 
Marcelo Brasic

195

5º Flávio Abrunhoza 
Leandro Ferrari 80

RENATO MAFRA | DIVULGAÇÃO


