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SEEEGUE O LÍDER!
Rafael Contatto volta a vencer etapa do Pé de Chumbo e 

amplia vantagem na liderança da temporada 2021. P. 5 a 8
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DAMA BIER RESISTE
E CONTINUA INVICTO

MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A rodada da semana passa-
da do 61º campeonato de fu-
tebol minicampo do Veteranos 
foi cruel para três times que ti-
nham campanha invicta. O Per-
sianas Souzaflex caiu diante do 
líder Ecosu Sucatas por 1 a 0, na 
intermediária; o Posto São Vito 
foi derrotado pelo Hitscolor por 
4 a 2, no master; e o Rodovanes 
perdeu para o Mirafer por 5 a 4, 
no super master. Com isso, ape-
nas o Dama Bier resiste às der-

rotas e continua invicto. Na ro-
dada, o Dama ficou no 2 a 2 com 
o Bar do Zé Carlos e comple-
tou o quinto jogo sem ser bati-
do (três vitórias e dois empates).

Apesar das derrotas, Posto 
São Vito (11 pontos) e Rodona-
ves Transportes (7) permane-
cem na liderança de suas ca-
tegorias. Com a vitória sobre 
o até então invicto Souzaflex, 
o Ecosu chegou a 13 pontos e 
isolou-se na primeira coloca-

Souzaflex,
Posto S.Vito
e Rodonaves
sofreram a
1ª derrota ZARAMELO JR.

 @zaramelojr

A rodada de abertura do 
Campeonato Dufutebol So-
ciety, semana passada, no 
Castor, teve 34 gols em três 
jogos, média de 11,3. Com 
atuação destaca de Fred, 
autor de 4 gols, o ISB Con-
tábil goleou o Vedras por 10 
a 4, enquanto o Líder Contá-
bil bateu o Castor por 7 a 5.

Na partida mais equi-
librada, Café Amorino e 

Orion Cores ficaram no 4 
a 4 no tempo normal. Nos 
pênaltis, melhor para o Ca-
fé por 2 a 1. Além de Fred, 
outros destaques indivi-
duais foram Levak (Líder 
Contábil), Lima (ISB) e Fe-
lipe Gobbo (Castor), cada 
um com 3 gols. A segun-
da rodada acontece ama-
nhã (28) com Sport & Vida 
x Café Amorino, às 14h30, 
Vedras x Líder Contábil, 
às 15h30, e ISB Contábil x 
Orion Cores, às 16h30.

SOCIETY

FRED É DESTAQUE NA
ABERTURA DO DUFUTEBOL

INTERMEDIÁRIA
TIMES PTS.

1º Ecosu Sucatas 13
2º Sup.Pérola 12
3º Optilar Óptica 10
4º Souzaflex 10
5º Linhas S.Vito 3
6º Z Sport 2
7º Odonto Minas 1

SENIOR
TIMES PTS.

1º Dama Bier 11
2º Tec Têxtil 10
3º Ecosu Sucatas 10
4º Bar Zé Carlos 10
5º Casa Construtor 6
6º JRT-Hobbies 4
7º Joia Calçados 0

MASTER
TIMES PTS.

1º Posto S.Vito 11
2º Distema Dec. 10
3º Help Parafusos 8
4º Hitscolor 8
5º Acapulco 8
6º Galmar 8
7º Ecosu Sucatas 6
8º Tabatex Têxtil 5

SUPER MASTER
TIMES PTS.

1º Rodonaves 7
2º Mirafer 6
3º Auto E.Alga 6
4º Ecosu Sucatas 5
5º Gonzaga Eng. 4

CLASSIFICAÇÃO

ção. E o Dama Bier, agora com 
11 pontos, continua à frente de 
sua categoria.

Os artilheiros do campeona-
to, em suas categorias, são Lor-
ran, do Souzaflex, com 9 gols; 
Paulo Henrique, do Bar do Zé 
Carlos, com 10; Nicolini, do Dis-
tema Decorações, com 9; e Ro-
mildo, do Rodonaves, com 10.

O campeonato tem sequên-
cia no clube de campo do Vete-
ranos com esta programação:

HOJE (27)
MASTER Posto São Vito 
x Galmar Ferramentas, às 
19 horas, e Help Parafusos 
x Distema, às 20h15.
SENIOR Casa do Construtor 
x Tec Têxtil, às 19 horas, e JRT 
Hobbies x Zé Carlos, às 20h15.
AMANHÃ (28)
INTERMEDIÁRIA
Optilar Óptica x Odonto 
Minas e Supermercados 
Pérola x Souzaflex, às 

15h30, e Z Sport x Linhas 
São Vito, às 16h40.
MASTER Tabatex Têxtil 
x Acapulco Imóveis, 
às 15h30, e Ecosu x 
Hitscolor, às 16h40.
SENIOR Ecosu x 
Dama Bier, às 16h40.
3ª FEIRA (31)
SUPER MASTER
onzaga Engenharia x 
Rodonaves, às 19 horas, e 
Ecosu x Mirafer, às 20h15.

Jogos da intermediária serão neste sábado no clube de campo
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Nome completo
Giovana Leite Camargo Faé.

Nascimento
19 de agosto de 1980, 
em Americana.

Profissão
Publicitária com ênfase 
em Comunicação Social.

Como você é conhecida 
entre amigos e familiares?
Gi Faé e Tatinha.

Time do coração.
Corinthians, por ter vivenciado 
a melhor temporada e 
desempenho do time, além 
de ser casada com um 
corintiano nato e também 
por ter filhos que têm grande 
admiração pelo Timão.

Imagem inesquecível.
Copa do Mundo de 1994, 
quando o Baggio chutou o 
pênalti para fora, consagrando 
o Brasil como tetracampeão.

Modelo de beleza
Cristiano Ronaldo, claro!

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Meu filho Rafael, com toda a 
certeza. Desde que nasceu, 
sempre teve interesse pela 
bola de futebol. Dispensava 
carrinhos e super heróis. Com o 
passar dos anos, a maturidade 
veio e a paixão pelo futebol 
só aumentou. Dedicado aos 
treinos, disputa campeonatos 
pelo Colorado Esporte 
Clube, de Americana, e vem 
obtendo bons resultados.

E quem não é?
Se eu falar do marido, o 
casamento acaba... kkk... 
mas vale dizer que toda 

ARQUIVO PESSOAL

partida na qual ele participa, 
surge sempre uma nova 
contusão. Não escapa uma...

Faz alguma atividade física?
Pilates e caminhadas.

Esporte favorito.
Basquete. Comecei a 
treinar na época do colegial 
e foi ganhando minha 
admiração, além de ter 
acompanhado a melhor 
fase do basquete, na qual 
destacaram-se as inesquecíveis 
Hortência e Magic Paula.

Para qual esporte 
não leva jeito?
Futebol. Me falta 
muita habilidade.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2021?
Nada mais, nada menos que 
meu filho Victor, que após dois 
anos se recuperando de cirurgia 
de LCA, está vindo com tudo e 

com muita vontade de jogar e 
fazer o esporte que mais ama.

E quem vai pagar mico?
Os torcedores rivais 
do Corinthians.

Programa de tv
Jogo Aberto, da Band.

Jornalista
Renata Fan.

Gente boa
Não poderia deixar de citar 
o Dr. Rogério Panhoca, que, 
além de ser humano incrível, 
desenvolve trabalho social 
admirável frente ao Colorado.

Mala
As pessoas que exaltam demais 
as competições, fazendo 
de uma prática saudável 
um ringue de rivalidades.

Bola cheia
Meus filhos Victor e Rafael... 
Opinião de mãe vale? kkkkk

Bola murcha
Os torcedores que vão 
aos estádios e ao invés de 
aproveitarem o momento, 
buscam confusões que por 
muitas vezes afetam outros 
que lá estão inocentemente.

Com qual esportista 
faria selfie?
Falar mais uma vez do 
Cristiano Ronaldo pode??? 
Espero que ele não me 
decepcione depois de 
tanto evidenciá-lo.

Com qual não faria?
Tive a oportunidade de 
conhecer alguns jogadores 
e, para não expor nomes, 
digo que não faria selfie 
com aqueles que perderam 
suas essências para a 
fama, esquecendo-se 
que tudo é um ciclo, com 
começo, meio e fim.

DE PRIMEIRA

Torce contra quem?
Por forte influência do marido 
e dos filhos, Palmeiras... kkkkk

Ídolo
Cristiano Ronaldo. Além de 
ser muito bom dentro de 
campo, realiza trabalho social 
maravilhoso, que serve de 
exemplo a muitos jogadores que 
ao meu ver poderiam também 
adotar mais causas como ele.

GIOVANA FAÉGIOVANA FAÉ

KART

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A Copa Sanremo viveu autên-
tica maratona de corridas no 
Kartódromo San Marino, em 
Paulínia, no último dia 14. No 
total, foram oito baterias, qua-
tro delas pela segunda etapa, 
que estava em aberto no ca-
lendário, pois havia sido adia-
da no início do ano em razão 
da pandemia, e outras quatro 
pela sétima rodada. “Foi uma 
movimentação muito intensa, 

inédita no nosso campeonato”, 
disse o preparador e organiza-
dor Ivan Milani.

Os ganhadores no geral 
da segunda etapa foram Tho-
mas Faé, na Pro, e Renato Ber-
gamo, na Light. Na sétima, os 
vencedores foram Luiz Eduar-
do Salau (Dado), na Pro, e Tia-
go Gonçalves, na Light.

Com a conclusão de sete 
das 11 etapas programadas pa-
ra a temporada, os líderes são 
Dado Salau, com 322 pontos 
na Pro, e Luiz Cervone  (Gran 

Hill), com 336 pontos na Light, 
ambos pilotos de Americana.

No dia 14, além de ter venci-
do uma das baterias, Dado ain-
da foi terceiro, quarto e quinto 
nas demais. Já Cervone con-
seguiu um terceiro lugar, dois 
quartos e um quinto.

A oitava etapa da Copa San-
remo está programada para o 
dia 11 de setembro, novamente 
no San Marino. De acordo com 
Ivan Milani, a expectativa é reu-
nir mais uma vez pilotos de di-
versas cidades do Estado.Cervone pulou para a liderança da Light da Copa Sanremo
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4

DESPEDIDA
Há momentos que só o esporte consegue proporcionar. A Corrida dos 
Amigos, que aconteceu no Recanto Colibri, em Santa Bárbara d’Oeste, 
domingo (22), marcou a despedida de José Gioli das competições pela 
região, pois está de mudança para Florianópolis, em Santa Catarina. 
Gioli (228) fez a prova de 10km e teve ao seu lado, o tempo todo, o 
empresário Janio Souza Castilho Soares (281), da Optilar Óptica - os 
dois correram pela equipe Top Training. Foi Gioli que, há muitos 
anos, incentivou Jânio à prática de corridas. E correr ao lado foi uma 
homenagem de Jânio a Gioli. Os dois cruzaram a linha de chegada 
com a marca de 52 minutos e 32 segundos. Ah, esse tal de esporte...

IN LOCO
Ligados ao esporte, o vereador Thiago Brochi e o 
secretário adjunto de Trânsito Pedro Peol foram conferir 
de perto o desafio “12 Horas Bike Day”, que reuniu 90 
ciclistas em Americana, sábado (21). Na foto, eles estão 
com o organizador Fred Alves e o coach William Barbosa.

UNIÃO SOLIDÁRIA
Presidido pelo médico Rogério 
Panhoca, o Colorado Esporte Clube é 
uma das entidades participantes da 
campanha “União Solidária”, da Sicredi, 
que sorteará diversos prêmios, como 
carros, motos, bicicletas elétricas, tvs, 
notebooks, patinetes e iphones. Todo 
o dinheiro arrecadado com a venda de 
cupons, será revertido ao projeto social 
do Colorado, que conheço e atesto sua 
seriedade. São centenas de crianças e 
adolescentes envolvidos com esporte 
e cidadania. Quem adquire o cupom 
(valor unitário de R$ 10,00), concorre 
a todos (todos!) os sorteios através da 
Loteria Federal. Para colaborar com o 
Colorado nesta campanha, entre em 
contato pelo celular/whatsapp (19) 
98605.7746. Vale a pena. Muito mesmo!

> Que a grande maioria dos políticos 
tem visão míope quando o assunto 
é esporte, todo mundo sabe. Aqui 
em Americana não é diferente.

> Muitas vezes, pensando com os meus botões, 
fico meio p. da vida porque os políticos não 
dão a devida atenção ao esporte, mas cheguei 
à conclusão, sinceramente falando, que é um 
favor que eles fazem mantendo-se à distância.

> Pelo tanto de vídeos e fotos 
que tenho visto nas redes sociais, 
o esporte de Americana terá 
uma avalanche de campeonatos 
e eventos em 2022.

> Rio Branco tropeçou diante 
do Mogi Mirim e agora busca 
reabilitação contra o Independente. 
Competição de tiro curto 
não dá para ficar chorando o 
leite derramado. Seeegue!

> Beach tennis é atração no Centro 
Esportivo Zero a Zero, hoje, a 
partir das 17 horas. 18 duplas em 
quadra. Bora acompanhar!

> Com raras exceções 
(raríssimas!), os políticos só 
fazem esporte por política. E a 
essência do esporte é outra.

> Que aqueles que efetivamente 
têm ligação com o espírito 
esportivo, intensifiquem suas ações; 
e aqueles que só querem fazer 
política, por favor, continuem longe.

> Que sabugada o 
Flamengo meteu no 
Grêmio pela Copa do 
Brasil. Felipão, que já 
havia entrado numa barca 
furada com o Cruzeiro, ano 
passado, entrou de novo 
agora com o Grêmio.

> Pelo que representa 
para o futebol, Felipone 
Scolari deveria só curtir 
a vida agora. Pra que 
passar essas vergonhas?

> Bom final de semana, 
meus amigos! Saúde!
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Na abertura do calendário do 
segundo semestre da Copa 
Sópneus Goodyear de Kart Pé 
de Chumbo, Rafael Contatto 
voltou ao topo do pódio e am-
pliou a vantagem na liderança. 
Ele manteve a rotina de vitórias 
na temporada 2021 e foi o cam-
peão da quinta etapa, que acon-
teceu no Kartódromo San Mari-
no, em Paulínia, sexta-feira (20).

Nas cinco rodadas já realiza-
das, Rafael venceu três delas e 
foi o segundo colocado em ou-
tras duas, com performance 
impecável até o momento. O 
piloto #19, que tinha 31 pontos 
de vantagem para o segundo 
colocado Douglas Pitoli, agora 
está com 39 à frente, consoli-
dando-se como principal candi-
dato ao título da 16ª edição do 
Pé de Chumbo. Rogério Pom-
permayer, Fernando Santo An-
dré e Théo Pioli Trevisani com-
pletam o Top 5 do campeonato. 
Patrik Camargo Neves e Marce-
lo Marusso são os mais próxi-
mos do grupo de elite.

CORRIDAS
A quinta etapa da Copa Sóp-
neus Goodyear foi disputada 
no traçado de 870 metros de 
extensão do kartódromo de 
Paulínia, bastante travado e 
com poucos pontos de ultra-
passagem. A primeira corrida 
do dia teve domínio amplo de 
Rafael Contatto.

Mais rápido na tomada de 
tempo, com 42s048, Rafael lar-
gou na pole position e manteve-

-se à frente do pelotão durante 
as 20 voltas, praticamente sem 
ser ameaçado. Ele completou a 
prova em 14m09s601, média de 
71,24 km/h, vantagem de 1s366 
para Douglas Pitoli.

A melhor volta da bateria foi 
justamente de Pitoli, que cra-
vou 41s967 na oitava passagem 
e assegurou o ponto de bonifi-
cação. Ele largou em sexto, fez 
uma série de ultrapassagens e 
na 11ª volta pulou para o segun-
do lugar, após superar Rogério 
Pompermayer, que teve proble-

ma na carenagem do seu kart e 
caiu para sétimo.

Com inversão de grid entre 
os oito primeiros da primeira 
corrida, a segunda bateria teve 
Carlinhos Carrion na pole posi-
tion, com Pompermayer a seu 
lado. E Pompermayer já pulou 
para a dianteira logo na larga-
da e dali não saiu mais, abrin-
do distância para os demais.

Em ritmo forte e sem co-
meter erros, Pompermayer fe-
chou as voltas em 14m16s330, 
diferença de 7s341 para Car-
rion, que chegou na segunda 
colocação. A melhor volta, que 
valeu o ponto de bonificação, 
foi de Fernando Santo André, 
com 42s116 na 12ª.

A bateria não foi boa para Pi-
toli, que estava no pelotão que 
perseguia Pompermayer e foi 
penalizado em seis segundos 
pela direção de prova por uma 
batida em Paulo Rosa. Com isso, 
o vice-líder do campeonato caiu 
para o 11º lugar. O líder Rafael 
Contatto, que largou em oitavo, 
fez corrida sem arriscar muito e 
terminou em quarto.

PÓDIO
Na somatória das duas corri-
das, Rafael Contatto foi o ven-
cedor da rodada, totalizan-
do 55 pontos. Na segunda co-
locação, com 51 pontos, ficou 

KART

Piloto #19
venceu 3 das
5 etapas que
aconteceram na
temporada 2021

Givago Nunes foi o destaque 
da Light na quinta etapa da 
Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo, sexta-fei-
ra (20), em Paulínia. Sétimo co-
locado no geral das duas corri-
das, andando entre pilotos da 
Pró, ele garantiu pela primei-
ra vez o topo do pódio da ca-
tegoria, totalizando 43 pontos, 
5 a mais que Oswaldinho No-
gueira, que chegou em segun-

do lugar e manteve a liderança.
“Feliz da vida pela primei-

ra vitória no Pé de Chumbo. 
O que foi relevante, sem som-
bra de dúvidas, foi a tomada 
de tempo (nono no geral). Me 
posicionei bem para a larga-
da da primeira bateria e isso 
fez toda a diferança, além de 
ter mantido a consistência. Na 
segunda, não larguei tão bem, 
mas consegui me recuperar 

e ultrapassar o líder Oswaldi-
nho”, comentou Givago, que 
espera entrar no Top 5 da ca-
tegoria nas próximas rodadas 

- é o sexto no momento.
Além de Givago e Oswaldi-

nho, o pódio da Light em Pau-
línia teve também Mayckon 
Mota, terceiro com 36 pon-
tos, Rafael Barberatto, quarto 
com 31, e Ederson Rodrigues, 
quinto com 30.

CLASSIFICAÇÃO
5ª ETAPA 20/8

PILOTOS PTS
1º Rafael Contatto 55
2º Rogério Pompermayer 51
3º Fernando S.André 50
4º William Saura 50
5º Marcelo Marusso 49
6º Carlinhos Carrion 49
7º Paulo Rosa 47
8º Douglas Pitoli 46
9º Givago Nunes 43
10º Oswaldinho Nogueira 38
11º Mayckon Mota 36
12º André Gonçalves 35
13º Rafael Barberatto 31
14º Ederson Rodrigues 30
15º Ivan Dantas 29
16º Fábio Santarosa 25
17º Patrik Neves 20
18º Carlos Barbosa 14
19º Fernando Rodovalho 0
* Théo Trevisani, Giovanni Pamfílio, Marcelo 

Contatto, Candido Neto, Alberth Janjon, 
Rodrigo Pestana, Alexandre Bassora e 

Pedro Marusso não participaram da etapa.
* Os pilotos em negrito são da categoria Light

GIVAGO VAI AO TOPO DO PÓDIO
PELA 1ª VEZ E FICA “FELIZ DA VIDA”

Givago (78) andou entre os pilotos da Pró em Paulínia
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Rogério Pompermayer, segui-
do por Fernando Santo André, 
terceiro com 50, William Saura, 
quarto também com 50, e Mar-
celo Marusso, quinto com 49. A 

próxima etapa do Pé de Chum-
bo será no dia 18 de setembro, 
no Kartódromo Adalberto “Ne-
nê” Cattani, no Parque Pinheiri-
nho, em Araraquara.
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DEPOIMENTO
“Foi uma etapa bem positiva, muito boa. Nos treinos, 
já tinha percebido que era uma pista um pouquinho 
complicada para ultrapassagens. Sabia que a classificação 
ajudaria bastante para tentar a vitória, para pontuar 
bem. Fiz a pole e consegui andar bem na primeira 
bateria. Sofri o ataque do Rogério (Pompermayer) no 
início, mas consegui abrir um pouquinho. Depois, ele 
teve um problema e com isso fiquei com distância 
relativamente confortável, administrei bem e ganhei. 
Na segunda, justamente sabendo que as ultrapassagens 
eram bem complicadas, fiz boa largada, ganhei algumas 
posições, ataquei o Douglas (Pitoli), que estava a minha 
frente, mas vi que ele ficou enroscado para conseguir 
ultrapassar, tanto o Paulo (Rosa), como o William (Saura) 
e o Carrion (Carlinhos). Chegou num determinado 
momento que vi que as ultrapassagens tinham que ser 
bem pensadas, bem planejadas. Corri com a cabeça.” 
RAFAEL CONTATTO

Rogério (23) e Rafael (19) foram os vencedores das baterias no San Marino
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LÍDER, RAFAEL ALERTA: “NÃO POSSO ME DAR AO LUXO DE RELAXAR”
PÉ DE CHUMBO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Apesar de ter disparado 
na liderança da Copa Sóp-
neus Goodyear de Kart Pé de 
Chumbo, vencendo três das 
cinco etapas realizadas até 
aqui, Rafael Contatto mantem 
os pés no chão. “Sei que te-
nho uma vantagem relativa-
mente boa, porém, não pos-
so me dar ao luxo de relaxar”, 
afirmou o piloto #19, que so-
ma 282 pontos, 39 a mais que 
o segundo colocado Douglas 
Pitoli, 45 a mais que o tercei-
ro Rogério Pompermayer, 47 
a mais que o quarto Fernan-
do Santo André (Nando) e 95 
a mais que o quinto Théo Pio-
li Trevisani. Pelo regulamen-
to, após a sétima etapa, todos 
os pilotos têm que descartar a 
pontuação de duas baterias.

E o líder é só elogios aos 
principais adversários. “O 
Douglas é um piloto e um ami-
go fora de série, que anda mui-
to, tem cabeça boa, muita ex-
periência. Sei que ele traz mui-
to perigo. O Rogério da mes-
ma forma. A gente treina junto 
e conheço a competência dele. 

Tem o Théo, que também sem-
pre anda muito bem. E o Nan-
do está vindo como uma sur-
presa muito positiva. Legal ver 
essa evolução dele, andando 
cada vez melhor, brigando no 
pelotão de frente”, comentou.

“Preciso continuar fazendo 
a minha lição de casa, treinan-
do bem, procurando correr da 
mesma forma e sempre estar 
andando entre os primeiros pa-
ra manter a vantagem quando 
lançar o descarte daqui algu-
mas etapas”, resssaltou Rafael.

Na liderança,
piloto #19 faz
elogios aos
adversários
pelo título

CLASSIFICAÇÃO 
GERAL

PILOTOS PTS.
1º Rafael Contatto 282
2º Douglas Pitoli 243
3º Rogério Pompermayer 237
4º Fernando S.André 235
5º Théo Trevisani 187
6º Patrik Neves 180
7º Marcelo Marusso 177
8º Carlinhos Carrion 172
9º Paulo Rosa 170
10º Oswaldinho Nogueira 170
11º Mayckon Mota 153
12º Rafael Barberatto 149
13º Ivan Dantas 144
14º Giovanni Pamfílio 128
15º Ederson Rodrigues 122
16º Givago Nunes 115
17º Fernando Rodovalho 115
18º Marcelo Contatto 104
19º Candido Neto 104
20º André Gonçalves 99
21º Alberth Janjon 92
22º William Saura 90
23º Carlos Barbosa 58
24º Rodrigo Pestana 51
25º Alexandre Bassora 36
26º Pedro Marusso 34
27º Fábio Santarosa 34

* Os pilotos em negrito são da categoria Light

ADVERSÁRIOS
Pitoli, por sua vez, acredita que 
a reta final da temporada terá 
disputa intensa pelo título. “O 
Rafa abriu vantagem conside-
rável, difícil de ser tirada, mas 
como ainda tem bastante cor-
rida pela frente, muita coisa 
pode acontecer. Tenho cer-
teza que vamos ter briga boa, 
apertada, nas últimas etapas”, 
afirmou. “Vou tentar de tudo, 
como sempre, para ser cam-
peão”, assegurou o piloto #45.  
Já Rogério Pompermayer en-

tende que “os cinco que estão 
à frente vão brigar pelo título. 
Hoje, a vantagem é mais para 
o Rafa, mas, após o descarte, 
com certeza, tudo pode acon-
tecer. No ano passado, lembro 
que eu tinha 15 pontos de van-
tagem para o Théo e na última 
corrida acabei perdendo o tí-
tulo.” O piloto #23 acrescen-
tou: “Estou focado, mirando o 
Rafa. Temos que tentar tirar o 
máximo de pontos dele.”

Por fim, Nando Santo An-
dré declarou-se “um intru-

so” no grupo de pilotos que 
lutam pelo título da tempo-
rada 2021. “Vamos ver o que 
o campeonato reserva para 
a segunda metade. Estou de 
intruso nesta briga, que, por 
sinal, é briga dura. Todos os 
pilotos ali da frente são muito 
experientes, dispensam co-
mentários. Vou procurar ca-
pitalizar o máximo de pon-
tos, andar bem, enfim, contar 
com a sorte também”, disse.

O piloto #34 ainda frisou 
que “para ser bem sincero, já 

tinha fica muito feliz em ter-
minar no Top 5 no ano pas-
sado e agora fechar a pri-
meira metade em quarto es-
tá sendo uma surpresa ótima, 
pprincipalmente pelo nível 
dos ponteiros. Tivemos des-
falques em algumas etapas, 
como Giovanni (Pamfílio), 
Théo (Trevisani) e o Tio (Mar-
celo Contatto), o que deixa a 
concorrência menos feroz. De 
qualquer forma, os resulta-
dos têm vindo. Estou bem fe-
liz em manter a consistência.”

Rafael Contatto (19) durante segunda bateria em Paulínia, semana passada: liderança absoluta

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

ESPORTE
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Vice-campeão da quin-
ta etapa do Pé de Chumbo, 
semana passada, em Pau-
línia, Oswaldo Delfim No-
gueira (Oswaldinho) não 
apenas manteve-se na lide-
rança da categoria Light co-
mo também conseguiu am-
pliar de 14 para 17 pontos a 
diferença para o segundo 
colocado, que era Rafael 
Barberatto e passou a ser 
Mayckon Mota.

Os dois, por sinal, são 
os principais concorrentes 
ao título na avaliação do 
piloto #24. “O Mayckon e 
o Barberatto estão guian-
do muito, estão vindo pra 
cima com sede. Preciso fi-
car de olho neles”, afir-
mou Oswaldinho, que apa-
rece em primeiro lugar na 
categoria com 170 pontos 
contra 153 de Mayckon e  
149 de Barberatto.

“Daqui para frente, é se-
guir mantendo-se no pó-
dio, sempre entre os três 
melhores, se possível. Meu 
planejamento permanece 
em ser campeão da Light e 

Fundador e presidente do Pé de 
Chumbo, Marcelo Marusso fez 
avaliação positiva da retomada, 
após 61 dias, da Copa Sópneus 
Goodyear de Kart, sexta-feira 
(20), no San Marino, em Paulínia, 
e destacou o nível de pilotagem 
apresentado na rodada que fe-
chou a primeira metade do cam-
peonato. “O pessoal estava há 
dois meses sem uma prova ofi-
cial, apenas treinando, e todo 
mundo foi muito bem numa pis-
ta bastante técnica, com poucos 
pontos de ultrapassagem. Não 
tivemos nenhum acidente, hou-
ve uma única penalização e o ní-
vel de pilotagem nas duas corri-
das foi bem elevado”, comentou 
Marusso, que foi ao pódio da ca-
tegoria Pro com o quinto lugar 
no geral da etapa.

Dos 27 pilotos que fazem 
parte do grid da temporada 
2021, oito não disputaram a eta-
pa no final da tarde de sexta-fei-
ra. Marusso explicou que “a ro-
dada era para ter sido no dia 21 
e foi antecipada para o dia 20, 
pois, desta maneira, o kartódro-
mo ficou praticamente exclusi-

PÓDIOS 5ª ETAPA

WILLIAM SAURA, ROGÉRIO POMPERMAYER, RAFAEL CONTATTO, 
FERNANDO SANTO ANDRÉ E MARCELO MARUSSO

RAFAEL BARBERATTO, OSWALDINHO NOGUEIRA, 
GIVAGO NUNES, MAYCKON MOTA E EDERSON RODRIGUES
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OSWALDINHO FICA DE OLHO NA CONCORRÊNCIAMARUSSO DESTACA 
NÍVEL DE PILOTAGEM

ficar em sétimo ou oitavo no 
geral do campeonato”, co-
mentou Oswaldinho.

Mayckon disse que “fiz 
uma prova mediana em Pau-
línia, terminando em tercei-
ro, mas o importante foi que 
consegui não deixar o Os-

waldinho abrir muita vanta-
gem na liderança. Tenho que 
tentar diminuir essa distân-
cia nas próximas etapas, pois 
o Oswaldinho está andando 
muito, inclusive com estra-
trégia. Ele é merecedor de 
estar na liderança.” O piloto 

#38 salientou que “o mais im-
portante, neste momento di-
fícil que ainda vivemos, é ver 
a união do grupo de pilotos, 
principalmente preservan-
do a amizade. O resto a gen-
te leva na esportiva e na brin-
cadeira.” (ZARAMELO JR.)

Oswaldinho ficou em segundo lugar no San Marino e manteve a liderança

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

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

vo para o Pé de Chumbo. Com 
a mudança de data, alguns pi-
lotos não conseguiram ajustar 
a agenda de seus compromis-
sos profissionais e pessoais, mas 
certamente estarão na próxima.”  
A sexta etapa do campeonato 
será em Araraquara, no dia 18 de 
setembro. “A grande maioria dos 
pilotos do Pé de Chumbo gosta 
muito de andar em Araraqua-
ra. É uma pista bastante técnica, 
com trechos de alta velocidade. 
E sempre somos muito bem re-
cebidos pelo pessoal de lá”, fina-
lizou o presidente. (ZARAMELO JR.)

Marcelo Marusso: “Não 
tivemos nenhum acidente”

ESPORTE
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O piloto Carlos Barbosa não ali-
nhou no grid da primeira corrida 
do Pé de Chumbo, semana pas-
sada, em Paulínia, e voltou a pé 
para o box. Durante a tomada de 
tempo, seu kart apresentou pro-
blema com a quebra de eixo e 

não foi possível a solução antes 
da largada. A equipe RB3 Pre-
paração, no entanto, conseguiu 
colocar Barbosa na pista para 
a segunda corrida. Ele fechou 
a prova na 15ª posição no geral.  
(ZARAMELO JR.)

Cerimonial que antecede a largada 
da primeira corrida em todas etapas 
da Copa Sópneus Goodyear de Kart 
Pé de Chumbo, o Hino Nacional foi 
executado com os pilotos Paulo Ro-
sa e Rafael Contatto à frente do pe-
lotão, sexta-feira (20), no San Ma-

rino. Enquanto Rafael é “figura ca-
rimbada” na função, já que com fre-
quência crava a pole ou o segundo 
lugar no grid, Paulo fez a estreia na 
temporada 2021. “Esse ano foi a pri-
meira vez, mas já tinha segurado a 
bandeira em 2020, na última eta-

pa, quando fiz o segundo tempo e o 
Rogério (Pompermayer) fez a pole”, 
explicou Paulo. A execução do Hino 
Nacional foi sugestão do vice-pre-
sidente do Pé de Chumbo, Marcelo 
Contatto, e acontece há três tempo-
radas. (ZARAMELO JR.)

A PÉPATRIOTISMO

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

Prejudicado na primeira bateria 
por causa da carenagem de seu 
kart, Rogério Pompermayer foi o 
nome da segunda corrida no San 
Marino, vencendo praticamente 
de ponta a ponta. Ao cruzar a li-

nha de chegada e receber a ban-
deira quadriculada do diretor Ro-
drigo Corrêa, o piloto #23 festejou 
a vitória. Ele agora é o terceiro co-
locado na classificação geral. (ZA-

RAMELO JR.)

REDENÇÃO

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

Formada pelos pilotos Paulo Rosa, 
William Saura e Ivan Dantas (foto), 
a Luchini/Jundiá foi a vencedora 
do Campeonato por Equipes na 
quinta etapa da 16ª Copa Sópneus 
Goodyear de Kart Pé de Chumbo, 
sexta-feira (20), no Kartódromo 
San Marino, em Paulínia. O time 
totalizou 126 pontos - 50 com Wil-
liam, 47 com Paulo e 29 com Ivan 
- e superou todos os concorrentes.

Em segundo lugar, com 118 
pontos, ficou a Ecomaster/Ne-
wcoates, que conta com Rafael 

Contatto (55), Oswaldinho No-
gueira (38) e Fábio Santarosa 
(25). A terceira posição na roda-
da, com 98 pontos, foi da Sóp-
neus Goodyear, que teve na pis-
ta apenas Marcelo Marusso e Car-
linhos Carrion, já que Marcelo Con-
tatto não participou da etapa - ca-
da um da dupla somou 49 pontos.

Na classificação geral, a No-
tícia/Twisy Viagens, dos pilotos 
Rogério Pompermayer, Mayc-
kon Mota e Fernando Rodova-
lho, mantém-se na liderança com 

505 pontos. Na segunda coloca-
ção, com 488 pontos, está o Ta-
tu Shopping Frutas/Hotel Flo-
rença, time formado por Fernan-
do Santo André, Candido Neto e  
Rafael Barberatto.

Na sequência aparecem Eco-
master/Newcoates (486 pontos), 
Sópneus/Goodyear (453), Luchi-
ni/Jundiá (404), Eraldo Tintas/
Astor Brindes (401), Meta/Com-
fer (360), Exxmed/5asec (330) e 
Posto Palmas de Ouro/Bar Bep-
po (254). (ZARAMELO JR.)

LUCHINI/JUNDIÁ VENCE RODADA NO SAN MARINO

WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM 2021
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PRENDA GAÚCHA DOMINA PÓDIO
CORRIDA DOS AMIGOS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A equipe Prenda Gaúcha, de 
Americana, dominou o pódio 
dos 5km na Corrida dos Ami-
gos, que aconteceu domingo 
(22), com largada e chegada 
no Recanto Colibri, em Santa 
Bárbara d’Oeste. No total, 267 
atletas de diversas cidades da 
região participaram da prova, 

que teve duas distâncias em 
circuito totalmente de terra.

No masculino, a Prenda Gaú-
cha colocou três atletas no pó-
dio dos 5km. Os irmãos gêmeos 
Luan e Lucas Bissoli dominaram 
a corrida e chegaram à frente 
do pelotão. Luan foi o vencedor 
com o tempo de 16m28s, vanta-
gem de 3 segundos para Lucas, 
que cruzou em segundo.

O outro atleta da Prenda no 
pódio foi Marcelo Malteze, que 
finalizou em quinto lugar com 

Irmãos gêmeos
dominaram a
prova desde
a largada
até o final

GUSTAVO E NATÁLIA 
VENCEM NOS 10KM
Os americanenses Gustavo 
Pereira, da Malteze Fisio, e 
Natália Regina Painelli, da S2 
Assessoria, foram os vence-
dores nos 10km da Corrida 
dos Amigos, domingo (22), 
em Santa Bárbara d’Oeste.

Gustavo fechou a pro-
va em 31m44s, seguido por 
Silvano Lima Pinto, da Top 
Trainning, segundo coloca-
do com 34m10s, e por Leo-
nardo de Sousa Santos, da 
S2 Assessoria, terceiro com 
36m30s. O pódio ainda teve 

Nelson Andreata e Altair Bar-
boza Rotta, ambos da Len-
tos e Violentos, em quarto e 
quinto, respectivamente.

Já Natália completou a 
prova em 40m07s, superan-
do Rosangela dos Santos Na-
tal, da Top Trainning, que che-
gou em segundo lugar com 
47m26s. Também foram ao 
pódio Alessandra Menzel, Lu-
cinete de Andrade Veronez 
Duarte (Bora Lá Assessoria) 
e Bruna Ricci Takata (S2 As-
sessoria). (ZARAMELO JR.)

Gustavo Pereira foi o melhor nos 10km

ZARAMELO JR. | O JOGO | 22 DE AGOSTO DE 2021

o tempo de 17m21s. Rone Es-
teves Fonseca, da RCO Asses-
soria, terceiro colocado com 
16m40s, e Edivaldo Elias da Sil-
va, da Candelabro, quarto com 
17m21, completaram o Top 5.

No feminino, a Prenda Gaú-
cha assegurou o topo do pó-

dio com a campeã Danieli Fer-
nandes, que terminou a pro-
va em 20 minutos cravados. 
O Top 5 também contou com 
Anny Karoline (21m03s), Joa-
na Motta (21m49s), Andreia Ra-
belo (21m52s) e Maria de Fá-
tima Santos Martins da Silvei-

ra (22m07s). A Prenda Gaú-
cha tem apoio de: Optilar Ópti-
ca, Tubogeo, Elegance Concept, 
Aro Contabilidade, Acácia Far-
mácia de Manipulação, Pati Mo-
da Fitness, Ponto Visão, Evouz 
Sports, Júlia Nutricionista e 
Marcelo Malteze Fisioterapia.

Lucas (205) e Luan (204), da Prenda Gaúcha, se destacaram desde a largada

ZARAMELO JR. | O JOGO | 22 DE AGOSTO DE 2021
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ATIVIDADE FÍSICA
É SEU MELHOR
ESCUDO PROTETOR
CONTRA QUALQUER
TIPO DE DOENÇA.

Agende pelo WhatsApp        19 99333-2209

VENHA
TREINAR

CONOSCO!

O americanense Marcelo Ramos (Celo) sagrou-
-se campeão do P.E.M Master, campeonato or-
ganizado pela Pesca Esportiva Mineira, que 
aconteceu no dia 14 de agosto, na Fazenda 
Bom Jardim, em Morada Nova de Minas.

A competição foi individual, ou seja, o pes-
cador pilotava o barco, pegava o peixe, tirava 
sozinho da água, fotografava e devolvia. A dis-
puta teve 9 horas de duração.

Celo Ramos garantiu o primeiro lugar com 
total de 1219,925 pontos. O segundo colocado 
foi Marcondes Jr., que somou 1008,05 pontos, 
enquanto Marcão Lemos, com 753,825 pontos 
completou o pódio na terceira colocação.

Além de troféu, o pescador de Americana 
recebeu cheque de R$ 4 mil. A premiação foi 
entregue por Nelson Nakamura, que é consi-
derado um mestre da pesca esportiva. “Esse é 
o troféu mais importante da minha vida. Viajei 
1700 km, 24 horas de estrada, e competi com 
os melhores do Brasil. É uma conquista que vai 
ficar eternizada”, disse Celo. (ZARAMELO JR.)

Depois de perder para o Mogi Mirim 
por 1 a 0, quarta-feira (25), fora de ca-
sa, o Rio Branco busca a reabilitação 
no Campeonato Paulista da 2ª Divisão 
no jogo contra o Independente, nes-
te sábado (28), às 16 horas, no Estádio 
Comendador Agostinho Prada, em Li-
meira. A partida é válida pela terceira 
rodada do primeiro turno.

O Rio Branco tem 3 pontos, con-
quistados na vitória sobre o São-
carlense por 2 a 1, na estreia, sema-
na passada, a exemplo do Mogi Mi-

rim. Os dois estão atrás do São Carlos, 
que lidera o Grupo 3 com 6 pontos. O 
Independente tem 2 pontos, enquan-
to Itapirense e Sãocarlense aparecem 
com 1 ponto.

“Nosso time gosta de propor o jogo, 
de jogar o jogo, mas sabemos que têm 
times que preferem o sistema defen-
sivo, somente com bola longa, como 
foi contra o Mogi Mirim. Vamos buscar 
a superação para assumir a liderança 
do grupo”, disse o técnico Bira Arruda 
(foto). (ZARAMELO JR.)

CELO RAMOS É 
CAMPEÃO EM MG

RIO BRANCO BUSCA REABILITAÇÃO 
CONTRA INDEPENDENTE, EM LIMEIRA

DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 14 DE AGOSTO DE 2021

A Winner Academia abriu as inscrições 
para o Winner Open Tennis, que será 
disputado entre os dias 16 e 19 de se-
tembro, em seu complexo de sete qua-
dras de saibro, no distrito industrial de 
Santa Bárbara d’Oeste. Os jogadores 
interessados devem acessar o site let-
zplay.me/liga-interior/tourneys. A ex-
pectativa é reunir jogadores de diver-
sas cidades do Estado nas categorias 
Iniciante, Intermediário, Avançado,  
Especial e Duplas. O Winner Open tem 
a chancela da Liga Interior de Tênis.  
O diretor geral do torneio é Ricardo 
Candido. (ZARAMELO JR.)

WINNER ABRE 
INSCRIÇÕES 
PARA O 
“OPEN TENNIS”

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE JULHO DE 2021
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

FOTOS: MARLON OLIVEIRA

PIRIGUETE!
Ai ai ai... E a novinha, saradérri-
ma, que foi madrinha de casa-
mento da melhor amiga?!  Me-
teu um vestido com fenda enor-
me e um decote V profundo ca-
paz de fazer as imagens da igre-
ja corarem e taparem os olhos. 
Após um bate boca com o padre, 
na sacristia, a fuefa,  quase pela-
da, não subiu ao altar. A raiva e a 
revolta passou na festa, onde ar-
rasou e roubou a cena da noiva. 
Na pista de dança, parecia pos-
suída e foi centro das atenções: 
do ódio do mulherio, da inveja 
das bibas e dos olhares gulosos 
da macharada. Chicotada nela 
com requintes de crueldade!

ALIANÇAS!
Apaixonados e felizes, 
Evelin Tobias e Renato 
Gomes subiram ao 
altar com cerimônia e 
recepção realizadas no 
Zucchini Restaurante. 
Felicidades ao casal!

Uma paleta de cores vibran-
tes que representa ener-
gia, animação, entusiasmo 
e energia. Um momento 
único e feliz! Com esse cli-
ma envolvente, a empresá-
ria Adriana Silva comemo-
rou a chegada dos 50 anos 
da maneira que mais gosta: 
com festa! A recepção em 
sua bela residência trouxe 
arranjos suntuosos de flores 
em tons de rosa. amarelo e 
vermelho. Na piscina, mui-
tos balões coloridos. A ani-
versariante usou um mode-
lo sob medida em amarelo 
neon, numa releitura da Fa-
da Sininho. Ao lado do mari-

do Carlos e dos filhos Maria 
Eduarda e Lucas, recepcio-
nou os amigos com aquele 
astral. Na mesa dos doces, 
um bolo crocante by Marta 
Rossi e muitos docinhos. No 
buffet, delícias da gastro-
nomia italiana preparadas 
por Gi Tempesta, da Tratto-
ria il Volo. Espumante bor-
bulhando nas taças e drinks 
tropicais. Na trilha sonora, 
hits alucinados do DJ Lean-
dro Held e showzaço com 
a dupla Allan & Zé Rodrigo, 
na interpretação de suces-
sos sertanejos. Pique é pi-
que e animação sem hora 
pra acabar. Parabéns, Dri!

A aniversariante Adriana Silva com o maridão, Carlos Silva.
Recepção inspirada na paleta de cores vibrantes A dupla Allan & Zé Rodrigo
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VELINHAS
Comemorando idade 
nova nessa sexta, Monica 
Cecchino, Juliana Paiva 
Rosolen, Daniela Kokol 
(foto), Carol Trevisan, 
José Benedito Varela e 
Mateus Zanini. No sábado 
é a vez de Fernanda 
Fachine, Gabi Emboaba, 
Ana Paula Matos, Ataice 
Bergamin e Carolina 
Mecatti apagarem 
velinhas. E no domingo, 
Júlia Comelato, Maria Jose 
Lousada Villafanha, Lé 
Missura, Celia Santarosa, 
e Salete Candido e 
Maria Julieta Martins 
são aniversariantes 
do dia. Felicidades!

Duda Silva, filha da aniversariante,
com o namorado Vinicius Toledo

Cátia e Roberto Cordeiro

Íria Bosco e Silvana Meneghel,
aniversariante da semana

Adriana e Gledson Müller
com a filha Maria Fernanda

Mariana e Luiz Carlos Matos Priscila Mello e Paulinho Carvalho 

Karina Rezende e Celso Renato
Fernanda Ugo Sarra e
Douglas de CamposLívia Alves e Gerson Vasques

Luciana e Ricardo Momesso com
as filhas Maria Eduarda e Maria Laura

Ozeias e Mari Ventura Roseli e Jailson Zwing

Lucas Silva, filho da aniversariante,
com a namorada Giovanna Salatti
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Único jogador que vinha com 
índice de 100% de aproveita-
mento, com três vitórias por 
2 sets a 0, Alberto Soutello 
(Betão) perdeu a invencibi-
lidade no 22º Torneio “Ami-
gos ATC” de Raquetinha na 
rodada desta semana. E os 

“carrascos” foram Fábio Pires 
e Marcelo Marusso, que ga-
nharam de Betão e Ricardo 
Sayão por 2 sets a 1.

Fábio e Marusso venceram 
o primeiro set por 6/3, mas 
Betão e Sayão reagiram no se-
gundo e fecharam por 6/1. No 
supertiebreak, Fábio e Marus-
so fizeram 11/9 e consolidaram 
a queda do invicto.

Agora, o único que não 
perdeu no campeonato é Fred 
Faé. Na quarta-feira (25), ele 
e Franco Sardelli derrotaram 
Frederico Carvalho e Rob-
son Ferro (Robão) por 2 sets 
a 0 (duplo 6/4). Já Maurício 
Ferreira (Zebu) e Sergio Lião 
(Pivete) ganharam de forma 
tranquila de César Dei Santi e 
Fernando Bilibio por 2 sets a 
0 (duplo 6/1).

Em jogo equilibrado, Ro-
gério Armond e Hugo San-
tiago superaram Rafael Lima 
(Rafa) e Fernando Pires (Pi-
rão) também por 2 sets a 0, 
parciais de 7/6 e 6/4.

Fred Faé chegou a 11 pon-
tos e permanece na lideran-
ça do Ranking A. O vice-lí-
der, com 9 pontos, é Rogério 

RAQUETINHA

FÁBIO E
MARUSSO
DERRUBAM
INVICTO

Fred Faé
agora é único
que ainda não
sofreu derrota
no torneio

CLASSIFICAÇÃO
RANKING A

JOGADORES PTS.
1º Fred Faé 11
2º Rogério Armond 9
3º Fernando Pires 6
4º Frederico Carvalho 6
5º Franco Sardelli 5
6º Rafael Lima 5
7º Hugo Santiago 4
8º Robson Ferro 1

RANKING B
JOGADORES PTS.

1º Betão Soutello 10
2º Maurício Zebu 8
3º Sérgio Pivete 8
4º Fábio Pires 7
5º Marcelo Marusso 5
6º Ricardo Sayão 4
7º Fernando Bilibio 4
8º César Dei Santi 2

Armond. No Ranking B, ape-
sar de ter perdido a invenci-
bilidade, Betão Soutello se-
gue à frente com 10 pontos. 
Zebu e Pivete, com 8 pontos, 
estão na cola.

A quinta rodada está mar-
cada para a próxima quarta-

-feira (1), nas quadras de sai-
bro da academia America-
na Tennis Center, e terá os se-
guintes jogos: Fred Faé/Sayão 
x Rafa/Pivete, Betão/Franco x 
Zebu/Pirão, Frederico/Marus-
so x César/Hugo e Fábio/Ro-
bão x Rogério/Bilibio.

Fábio Pires foi um dos responsáveis pela queda de Betão Soutello

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

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Nem a previsão de pancadas 
de chuvas para a manhã deste 
sábado (28) em toda a região 
deve aliviar o clima dentro da 
pista na sexta etapa da Copa 
Aro Raceman de Kart, em No-
va Odessa. A expectativa é de 

“rodada quente”, principalmen-
te na disputa pela liderança 
da Graduados A, que envolve 
Gustavo Valente (Gurga) e Ma-
theus Ferreira. A programação 
começa às 7h30 e se estende 
até por volta do meio-dia.

Tricampeão, Gurga é o lí-
der do campeonato, mas Ma-
theus vem na cola. Antes da 
etapa de Limeira, mês passa-
do, a diferença entre eles era 
de 26 pontos. Após a rodada, 
que teve vitória de Matheus, 
a distância caiu para apenas 
6 pontos, o que torna a bri-

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A

PILOTOS PTS.

1º Gustavo Valente 198
2º Matheus Ferreira 192
3º Ricardo Zanatta 150
4º Marcelo Assiz 146
5º Luiz Paloni 145
6º Marcel Sega 120
7º Caio Pinotti 116
8º Ricardo Aziz 103
9º Cristiano Aro 96
10º Douglas Silva 92
11º Alexandre Bissi 64
12º Rood Mark 56
13º Adriano Rinalti 35

GRADUADOS B
PILOTOS PTS.

1º Gustavo Aldegheri 223
2º Daniel Macena 189
3º Ricardo Fittipaldi 173
4º Eduardo Rizzo 144
5º Luiz Ongaro 142
6º Ricardo Paloni 130
7º Alfredo Viana 106
8º Alexandre Biasi 92
9º Ronan Sega 67
10º Caio Pelisson 27

ga entre os ponteiros ainda  
mais interessante.

Não apenas pela pontuação, 
mas também pelo nível de pi-
lotagem que vêm apresentan-
do, tanto Gurga como Matheus 
sabem que dificilmente o tro-
féu de campeão da tempora-
da 2021 não ficará com um de-

les. Por isso, as atenções ama-
nhã mais uma vez estarão vol-
tadas para a dupla.

Na Graduados B, Gusta-
vo Aldegheri sobra na lideran-
ça com 223 pontos, 34 a mais 
que o segundo colocado Da-
niel Macena (Daniboy). Há con-
senso entre os pilotos da cate-

goria que somente o acaso do 
esporte pode evitar que Al-
degheri seja o campeão e con-
quiste o acesso à Graduados A 
na próxima temporada.

A programação da roda-
da de amanhã da Copa Race-
man tem o treino classifica-
tório agendado para as 9 ho-

ras, quando haverá a defini-
ção do grid de largada. A pri-
meira corrida está marcada pa-
ra as 9h15, enquanto a segun-
da acontece a partir das 10h45. 
Logo após, haverá o cerimonial 
de premiação, com a entrega 
de troféus aos cinco primeiros 
colocados de cada categoria.

Gurga (22) e Matheus (12) monopolizam a atenção na briga pela liderança

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

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

O projeto Comitê de Retomada Econômi-
ca de Americana, lançado pelo prefeito Chi-
co Sardelli em abril deste ano, ganhou prê-
mio de melhor programa de geração de em-
prego e renda do Estado do concurso “Boas 
práticas”, da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional de São Paulo, no tema “Mitigar os 
impactos da pandemia na pobreza e na ge-
ração de emprego e renda”.

Chico Sardelli participou da solenidade 
de premiação, dia 13, no Palácio dos Ban-
deirantes, na capital, acompanhado do se-
cretário adjunto de Desenvolvimento Eco-
nômico, Rafael de Barros (foto). A premia-
ção destinará R$ 350 mil para investimen-
tos do setor na cidade.

“É um prazer muito grande receber o 
prêmio. É o resultado do trabalho que o 
prefeito Chico sempre pediu, para que a 
gente fosse rápido, assertivo, tendo em 
vista a pandemia e muitas questões a re-
volver. É um reconhecimento do nosso tra-
balho e quem ganha é Americana”, disse 
Rafael. (DA REDAÇÃO)

COMITÊ GANHA 
PRÊMIO DO ESTADO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

A Secretaria de Educação de Ameri-
cana vai entregar 33 notebooks pa-
ra unidades escolares. Segundo o se-
cretário Vinícius Ghizini,  serão entre-
gues computadores portáteis para 11 
casas da criança, 15 emeis e 7 creches. 
Os equipamentos, da marca Positivo, 
serão utilizados pelos professores. A 
Prefeitura de Americana também vai 
adquirir 800 chromebooks para a uti-
lização dos alunos nas unidades esco-
lares. “É um pedido do prefeito Chico 
Sardelli para darmos atenção à ques-
tão da tecnologia educacional”, afir-
mou Ghizini. (DA REDAÇÃO)

EDUCAÇÃO 
ENTREGA 
NOTEBOOKS

CRISLAINE FERNANDES | DIVULGAÇÃO

REVITALIZAÇÃO
O prefeito Chico Sardelli, secretários 
municipais, vereador e moradores da 
região da Praia Azul discutiram, quar-
ta-feira (25), ações para a revitaliza-
ção da orla da Praia Azul. Um proje-
to com as futuras melhorias foi apre-
sentado pelo secretário de Cultura e 
Turismo (Sectur), Fernando Giuliani. 

“Vamos avançar com as ações básicas 
de manutenção e melhorias. Apre-
sentamos um projeto para a revita-
lização da orla, assim como foi reali-
zado o trabalho na Praia dos Namo-
rados. Será um trabalho em conjun-
to com a prefeitura, com a colabora-
ção de parceiros, moradores e toda a 
população da cidade para que tenha-
mos êxito”, disse Chico.  (DA REDAÇÃO)

Chegou ao final a campanha de aniver-
sário da Rede de Supermercado Pague 
Menos, que celebrou os 32 anos de tra-
jetória repleta de conquistas e recorren-
te expansão. Feita 100% in house, foi a 
primeira campanha promocional de-
senvolvida completamente pela agên-
cia de criação interna Pague Menos.

No total, foram distribuídos R$ 300 
mil em vales-compras, de R$ 100,00 
cada, para mais de três mil ganhado-
res. O prêmio principal — uma casa no 
valor de R$ 400 mil reais — saiu na lo-
ja recém inaugura do bairro Satélite 
Íris, em Campinas. O ganhador foi Jo-
sé Cassiano de Paula, cliente antigo, 
que já tinha o hábito de frequentar ou-
tras lojas da rede. Após a inauguração 
dessa loja, disse que costuma ir ao su-
permercado toda semana e nunca dei-
xou de colocar os cupons na urna. “Es-
tou muito feliz e grato, me sinto aben-
çoado. O prêmio veio em boa hora e 
permitirá que ajude os meus filhos”, 
declarou, emocionado. A campanha, 
que teve o tema “Aniversário em Ca-

sa”, aconteceu entre os dias 5 de ju-
lho e 15 de agosto e lembrou que, nes-
se período de pandemia, praticamen-
te todos passaram por um aniversá-
rio em casa e que, embora o período 
seja desafiador, sempre haverá moti-
vos para comemorar: “Mesmo na hora 
da dificuldade, podemos superar jun-
tos, por isso, nessa ação, garantimos 
aos nossos clientes os preços mais bai-
xos do ano” comentou Diego Ciccona-
to (foto), gerente de Marketing e Inte-
ligência de Mercado.

A promoção seguiu os padrões que 
os clientes estão acostumados. Basta-
va ser cadastrado no Clube Leve Mais e 
fazer compras acima de R$ 80,00 para 
ganhar um cupom e concorrer ao sor-
teio. Já os clientes que pagaram por 
meio do cartão de crédito Leve Mais, 
puderam dobrar as chances, receben-
do dois cupons.  “Tivemos balanço po-
sitivo da campanha — que aconteceu 
em todas as lojas —, resultando em mi-
lhares de prêmios instantâneos”, finali-
zou Ciconnato. (ELISAMA REIS)

PAGUE MENOS FINALIZA 
CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO
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O nadador Lucas Dé, 11 anos (categoria Petiz 1), 
foi o destaque de Americana no Festival CBDA 
Sudeste de Clubes, realizado na piscina de 25 
metros e oito raias do parque aquático do Vas-
co da Gama, no Rio de Janeiro, entre os dias 19 
e 22 deste mês. Ele venceu nove provas (seis 
individuais e três revezamentos), ganhou os 
troféus Eficiência e Índice Técnico e quebrou 
três recordes (um brasileiro e dois paulistas).

O americanense foi medalha de ouro nos 
50, 100, 200 e 400 livre, e nos 50 e 100 peito, 
além dos revezamentos 4x50 e 4x100 livre, e 
4x50 medley. Ele também ficou com o bronze 
no revezamento 4x50 medley misto.

Lucas Dé estabeleceu recorde brasileiro nos 
200 livre com 2m14s77 (melhor marca anterior, 
de 2015, era do americanense Vitor Sega), e re-
cordes paulistas nos 50 livre com 28s06 (mar-
ca anterior, de 2016, era do limeirense Gabriel 
Catapano, de Limeira) e nos 100 livre com 
1.00s70 (marca anterior, de 2013, era do tam-
bém americanense Murilo Sartori).

Na classificação geral por clubes do Festival 
da CBDA (Confederação Brasileira de Despor-
tos Aquáticos), Americana ficou em quarto lugar 
com 999 pontos, atrás apenas do Fluminense, 
campeão com 3.175, Flamengo, vice com 2.741,5, 
e Tijuca, terceiro com 1.559. (ZARAMELO JR.)

O americanense José Artur Luchiari Pisoni 
Duarte Fortunato, 23 anos, venceu a quarta 
etapa do Campeonato de Excelência de Tiro 
ao Prato, semana passada, no Clube de Ca-
ça e Tiro São Paulo, em Santa de Parnaíba.

Treinado pelo avô Athos Carlos Pisoni, 
que foi campeão e recordista pan-america-
no nos anos 1970, Artur Fortunato quebrou 
120 pratos em 125 possíveis na categoria Se-
nior da modalidade Fossa Olímpica.

O atirador de Americana superou Rober-
to Schmits, do Rio Grande do Sul, que ficou 
em segundo lugar com 118 pratos, e Sérgio 
de Oliveira Bart, de Minas Gerais, terceiro 
com 117. (ZARAMELO JR.)

LUCAS DÉ DETONA
NO FESTIVAL CBDA

ARTUR VENCE 
ETAPA DE 
EXCELÊNCIA

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Jovem promessa do ciclismo 
de Americana, Gael Dona sa-
grou-se campeão do Campeo-
nato Paulista de Mountain Bi-
ke XCO 2021, sábado (20), no 
Thor Bike Trail, em Araçoiaba 
da Serra, da região de Soroca-
ba. Gael, que é americanense e 
compete por Paulínia, conquis-
tou o título da categoria Mirim 
(atletas de 7 a 9 anos) da com-
petição organizada pela Fe-
deração Paulista de Ciclismo, 
cravando o tempo de 4m40. 
Ele ficou à frentre de Matheus 
Noumi Von Zuben (4m54) e 
Pedro Henrique Ferrim (5m10).

“O Gael está competin-
do em três categorias do ci-

clismo (estrada, mountain bi-
ke e BMX) e isso fez a diferen-
ça na prova. São modalidades 
distintas, mas uma completa a 
outra. Estou feliz com a con-
quista inédita”, afirmou Diogo 
Dona, pai do campeão.

Um dia após a conquis-
ta em Araçoiaba, Gael voltou 
ao topo do pódio, desta vez 
vencendo a segunda etapa da 
Clássica Torel de Ciclismo, em 
São Bernardo do Campo.

Visando as próximas pro-
vas da temporada, o ciclis-
ta segue com treinamentos 
no Gorilas Bike Park, na Vi-
la Lourecilda, em Americana. 
(ARIEL FERREIRA)

GAEL CONQUISTA 
TÍTULO PAULISTA

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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