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MISSÃO CUMPRIDA
Pelo 10º ano consecutivo, a campanha do Novembro Azul organizada pelo jornal O JOGO e 
o Colorado Esporte Clube teve êxito no objetivo de compartilhar a importância dos exames 

preventivos do câncer do próstata. O evento arrecadou quase 2t de sabão em pó para entidades 
e teve jogo de futebol com a presença de profissionais, jornalistas e convidados. P. 5 a 7
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Ronaldo Lincoln e Maurício Fioretti
durante jogo na Arena Colorado
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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!
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RAQUETES OPEN APONTA CAMPEÕES
3 MODALIDADES

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Previsto para fevereiro de 2020, 
mas adiado em virtude da pan-
demia, o Raquetes Clube Open 
aconteceu entre outubro e no-
vembro, movimentando joga-
dores de Americana e região em 
três modalidades (raquetinha, tê-
nis e beach tennis) no complexo 
da academia Raquetes, no final 
da Avenida Cillos, na região do 
Parque Novo Mundo. Os cam-
peões foram definidos no início 
deste mês e premiados com tro-
féus, assim como os vices.

Na raquetinha, o destaque 
ficou para Pedro Romi, que 
conquistou o título em em 
duas categorias: na Pro-Am, 

em dupla com Rogério Kawa-
kami, e na C, em parceria com 
Sérgio Lião (Pivete).

Os demais campeões foram 
Guilherme Minotti/Marcelo 
Souza, na Masculino D; Monise 
Tambolato/Simone Lopes, na 
Feminino; e Guilherme Minot-
ti/Monise Tambolato na Mista.

No tênis, em disputa de sim-
ples, os vencedores do Open fo-
ram Lucas Melo, tanto na A co-
mo na B, e Jefferson Rocha, na C.

No beach tennis, nova “fe-
bre esportiva” pela região, as 
duplas campeãs foram Patrícia 
Rocon/Sandra Camarini, na Fe-
minino C; Bruna Bizoto/Silvana 
Meneghel, na Feminino Inician-
te; Gabriel Fim/Patrícia Rocon, 
na Mista C; e Lucas Melo/Maria-
na Bortolazzo, na Mista Inician-

te. “A avaliação do Open, tanto 
pela organização quanto pelo 
feddback dos participantes, é 
extremamente positiva. Em to-
das as modalidades, tivemos 
jogos de grande equilíbrio e o 
nível técnico foi excelente”, dis-
se Rogério Kawakami, diretor 
da Raquetes Clube.

“No beach tennis, que é uma 
modalidade nova aqui na Ra-
quetes, o que chamou bastan-
te a atenção é que nossas alu-

Kawakami diz
que integração
entre alunas
foi um ponto
importante

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

O triatleta Rodrigo Dantas de Cam-
pos (ao centro), de Nova Odessa, foi 
vice-campeão da Meia Maratona de 
Brotas, prova de 21km disputada do-
mingo (7). Ele completou o percur-
so em 1h15m21s, atrás apenas do bro-
tense Fábio Mota Paiva, que cravou 
1h13m36s. O Top 5 ainda teve Tiago 
Sampaio(1h15m56s), Edivânio Silva 

Monteiro (1h16m20s) e Aldo Carlos de 
Morais (1h16m56s).

A prova teve largada em São Se-
bastião da Serra, distrito de Brotas, 
passando pelas principais avenidas e 
ruas da cidade, até a chegada na pra-
ça central. Para garantir o segundo lu-
gar, Dantas fez a prova com velocida-
de média de 17,123 km/h. (ZARAMELO JR.)

DANTAS É VICE NA MEIA MARATONA

SANDERSON BARBARINI | FOTOP

A equipe Categudu (foto) conquis-
tou o título do 1º Torneio 4x4 de Vô-
lei de Areia Misto, que aconteceu 
domingo (7) no Centro Esportivo 
Zero a Zero, na Avenida Cillos. A 
competição reuniu oito quartetos 
em jogos de eliminatória simples.

Os jogadores campeões pe-
lo Categudu foram Gustavo An-
tunes, Stefany Mendes, Ana Ca-
rolina Mesquita e Eduardo Ma-
galhães. Em segundo lugar ficou 
o Lets que Lets, com Aline Lins, 
Douglas Avancini, Joyce Rossi e 
Guilherme Nascimento. E na ter-
ceira posição terminou a Cis, com 
Bruno Marques, Jéssica Marola, 
Yuri Oliveira e Kamila Garcia.

“Foi um torneio animado, res-
peitoso, de muito fair play e com 
a torcida botando pra quebrar 

CATEGUDU CONQUISTA TÍTULO NO 4X4

num lindo domingo de sol”, afir-
mou Fernanda Rodrigues (Ferzo-
ca), diretora do Zero a Zero “Te-
mos orgulho em arriscar nos-

so primeiro torneio de vôlei de 
areia. Fica nosso agradecimento 
a todos que toparam participar”, 
acrescentou. (ZARAMELO JR.)
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nas, muitas delas que sequer 
se conheciam por fazerem au-
la em horários diferentes, tive-
ram ação bastante espontânea 
de integração, criando grupo 
de whatsapp, marcando jogos 
e praticando cada vez mais”, 
ressaltou Kawakami.

A direção da academia pla-
neja realizar mais um torneio 
em dezembro para fechar o 
calendário da temporada. Os 
detalhes, como datas e moda-
lidades, estão sendo alinhados.

Pedro Romi conquistou 
título em duas categorias
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Fred Faé (foto), com 27 pontos no 
Ranking A, e Fábio Pires, com 28 pon-
tos no Ranking B, seguem líderes do 
22º Torneio Amigos ATC de Raqueti-
nha. A três rodadas do final desta edi-
ção, os dois estão muito próximos da 
conquista do título. Os únicos que 
ameaçam os ponteiros são Rogério 
Armond, no A, e Alberto Soutello, no 
B, ambos com 24 pontos.

Na rodada desta semana - a 12ª de 
um total de 15 -, Fred Faé e Fernando 
Pires (pirão) ganharam de Fred Carva-
lho e Hugo Santiago por 2 a 1, de vi-
rada, parciais de 6/7, 6/3 e desistên-
cia no tiebreak (Hugo alegou cansa-
ço e abandonou). Já Fábio Pires e Fer-
nando Bilibio aplicaram 2 a 0 em Betão 

Soutello e Sérgio Lião (Pìvete), parciais 
de 6/4 e 6/3. Na outra partida da roda-
da, Franco Sardelli e Rafael Lima ven-
ceram Robson Ferro (Robão) e Roge-
rinho Armond por 2 a 1, parciais de 6/4, 
5/7 e 10/8. Já Ricardo Sayão e Maurí-
cio Ferreira (Zebu) ganharam por WO 
de Marcelo Marusso e César Dei San-
ti - Marusso não se apresentou para o 
jogo. Por causa do feriado prolonga-
do, haverá folga na semana que vem. 
A antepenúltima rodada está marcada 
para o dia 24, na academia America-
na Tennis Center, e terá os jogos Fred 
Faé/Pivete x Betão/Pirão, Franco/Ze-
bu x Sayão/Rafael, Fred Carvalho/Bi-
libio x Fábio/Hugo e Robão/César x 
Marusso/Rogerinho. (ZARAMELO JR.)

Café Amorino, com 23 pontos, e Orion Cores, com 
22, selaram classificação antecipada às semifi-
nais do Torneio Dufutebol Society, organizado pe-
lo professor Eduardo Pires, no Castor. Os dois não 
podem mais ser alcançados e agora apenas aguar-
dam os adversários na reta decisiva. Faltando três 
rodadas para o final da 1ª fase, há ainda uma va-
ga direta em aberto e a disputa envolve IBS Con-
tábil e Líder Contábil, com 15 pontos, e Vedras, 
com 10. Quem não avançar, vai à repescagem. A 
rodada de amanhã (13) terá Vedras x Orion, às 
14h45; Líder x Amorino, às 16 horas; e Sport & Vi-
da x Castor, às 17 horas. O principal artilheiro con-
tinua sendo Levak, do Líder, com 28 gols. Os mais 
próximos são Mateusinho, do Amorino, com 22 
e Felipe Gobbo, do Castor, com 21. (ZARAMELO JR.)

FRED E FÁBIO SEGUEM LÍDERES NA ATC
AMORINO E ORION 
SELAM VAGA PARA
SEMIFINAIS NO CASTOR

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

Um dos principais tenistas brasileiros da história, 
Carlos Alberto Kirmayr, hoje aos 71 anos, esteve na 
Winner Academia, entre sexta-feira (5) e domin-
go (7). O ex-jogador mostrou todo conhecimen-
to tenístico durante a clínica que ministrou a um 
grupo de jogadores de Americana e Santa Bárba-
ra d’Oeste, e esbanjou simpatia no contato com os 
esportistas e ao tocar baixo num show que aconte-
ceu no local na noite de sábado (6).

Durante os três dias na Winner, Kirmayr teve co-
mo anfitriões Ricardo Candido e Edson Couto, di-
retores da academia. “É um prazer enorme estar 
aqui. Tenho muita história nesta região, muitos mo-
mentos legais, marcantes. A Winner é uma acade-
mia maravilhosa”, afirmou o ex-jogador, que alcan-
çou sua melhor posição no ranking da ATP (Asso-
ciação dos Tenistas Profissionais) em 1981, quando 
foi o 32º colocado. No mesmo ano, ele derrotou o 
lendário John McEnroe dois meses antes do nor-
te-americano ser campeão pela primeira vez em 
Wimbledon. “Só agradecer ao Kirmayr por esses 
momentos que vivemos. As portas da Winner es-
tão e sempre estarão abertas para ele. Ainda te-
mos muitos sonhos a realizar com essa parceria”, 
disse Ricardo Candido. (ZARAMELO JR.)

KIRMAYR ESBANJA 
SIMPATIA NA
WINNER ACADEMIA

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

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE OUTUBRO DE 2021
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BEACH TENNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A segunda edição do torneio 
interno de beach tennis femi-
nino do Residêncial Jardim dos 
Ipês Amarelos, na Cordenonsi, 
aconteceu no dia 2 de novem-
bro, movimentando 24 joga-
doras - 23 moradoras do con-
domínio e uma convidada. A 
competição celebrou a cam-
panha Outubro Rosa, voltada 
à prevenção do câncer de ma-
ma, e, assim como a edição an-
terior, teve caráter beneficente.

De acordo com Henrique 
Defavari, responsável pela or-
ganização em conjunto com 
Fernanda Giordano e Regia-
ne Lopes Pereira, as duas edi-
ções do torneio arrecadaram 
20 pacotes de fraldas, cada 
um com 60 unidades, além 
de fracos de shampoo, para 
o Lar São Vicente de Paula.  
A taxa de inscrição foi desti-
nada à ação social.

Em quadra, o título do tor-
neio do início do mês ficou 
para a dupla Fabiana Piso-
ni/Márcia Marques, com vi-
tória na final sobre Regiane 

Lopes/Vivian Castro Garcia 
por 6/1. Na terceira coloca-
ção ficou a parceria Tatiana 
Carlomagno/Gislaine Carva-
lho. “Com a liberação grada-

tiva das atividades, o pessoal 
passou a se interessar e a jo-
gar mais. Do primeiro torneio 
para o segundo, a evolução 
das meninas foi muito legal”, 

disse Henrique, que é profes-
sor e jogador de tênis, raque-
tinha e beach tennis.

Segundo Henrique, o pró-
ximo torneio do Ipês Amare-

los será no naipe masculino, no 
dia 27, a partir das 8 horas, em 
comemoração ao Novembro 
Azul, campanha de prevenção 
do câncer de próstata.

Grupo que participou da segunda edição do interno de beach tennis do Residencial Ipês Amarelos

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

Jogos do torneio aconteceram na quadra do condomínio na Cordenonsi

ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE NOVEMBRO DE 2021
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CAMPANHA

DA REDAÇÃO

A 10ª edição do Novembro 
Azul O Jogo/Colorado, que 
aconteceu domingo (7), su-
perou as expectativas dos or-
ganizadores em todos os as-
pectos. Voltado à campanha 
de conscientização e preven-
ção do câncer de próstata, o 
evento foi realizado na Are-
na Colorado (Estádio Victó-
rio Scuro), no bairro Conser-
va, com público circulante em 
torno de mil pessoas.

“Foi uma atmosfera incrível 
em todos os sentidos. Compa-
recimento de público, troca de 
camisetas, presença de convi-
dados, interesse da mídia, ní-
vel técnico do jogo, enfim, a 10ª 
edição do Novembro Azul entra 
para a história”, disse o jornalista 
Zaramelo Jr., diretor do O Jogo.

“Com certeza, a sensação é 
de missão cumprida. Pudemos 

Camisetas se
esgotaram em
1 hora e evento
arrecadou 2t de
sabão em pó

Os organizadores Zaramelo Jr. e Rogério Panhoca Pastor Jabis fez a bençãoVecina falou sobre o câncer

passar a mensagem que nor-
teia o evento e agradeço a to-
dos que participaram. Foi lindo. 
Estou muito feliz”, afirmou o 
médico Rogério Panhoca, pre-
sidente do Colorado.

Todas as camisetas oficiais 
disponibilizadas para troca por 
sabão em pó se esgotaram em 
menos de uma hora – a organi-
zação conseguiu chegar a 350 

unidades. Junto com elas, foram 
entregues folders com orienta-
ções sobre o câncer de próstata.

O total arrecadado de sabão 
em pó chegou próximo a duas 
toneladas - exatos 1.908kg. O 
produto está sendo encami-
nhado a entidades de America-
na, Nova Odessa e Santa Bár-
bara d’Oeste devidamente ca-
dastradas pelo Colorado.

O cerimonial que antecede 
ao jogo de futebol, conduzi-
do pelo radialista José Alber-
to (Fuminho), teve benção do 
pastor Jabis Ipólito de Cam-
pos Júnior. Além dos orga-
nizadores Zaramelo Jr. e Ro-
gério Panhoca, também fize-
ram uso da palavra o prefei-
to Chico Sardelli, o vereador e 
presidente da Câmara Thiago 

Martins, o empresário Ricar-
do Molina (que representou 
os patrocinadores), os médi-
cos urologistas Renato Pa-
nhoca e Fábio Vecina, o nar-
rador esportivo Jota Junior, o 
técnico e presidente de honra 
do Colorado José Antonio Ro-
drigues (Zé Pulga) e o ex-jo-
gador e padrinho da 10ª edi-
ção Felipe Trevizan.

O 10º Novembro Azul O 
Jogo/Colorado teve patrocí-
nio de São Lucas Saúde/No-
treDame Intermédica, San-
farma, Clarian Saúde, Kart Pé 
de Chumbo, Pasteur Diagnós-
ticos e Supermercados Pa-
gue Menos. E apoio de Pro-
jeto Sport, Loja Z Sport, Gru-
po Liberal, Beppo, Bike Hotel 
Sports e Roland Ambulâncias.

ARQUIVO PESSOAL WADO PELLIZONI | 7 DE NOVEMBRO DE 2021WADO PELLIZONI | 7 DE NOVEMBRO DE 2021
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NOVEMBRO AZUL

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O jogo de futebol do 10º Novem-
bro Azul O Jogo/Colorado apre-
sentou alto nível técnico, o melhor 
de todas as edições na avaliação 
daqueles que participam e acom-
panham o evento desde a primei-
ra edição, e teve dois golaços, um 
de Fernando Fumagalli e outro de 
Diego Jussani. Debaixo de forte 
calor e após 80 minutos de bola 
rolando, o time Branco venceu o 
Azul por 3 a 1, de virada, fechando 
a programação de 2021.

Com as defesas bem posta-
das e levando vantagem sobre 
os ataques, o gol demorou a sair, 
mas quando saiu foi com muito 
estilo. Aos 32 minutos do primei-
ro tempo, Fumagalli chutou da in-
termediária e a bola foi no ângulo, 
sem chances de defesa para Bais, 
abrindo o placar para o Azul.

Quatro minutos depois veio o 
empate, numa pintura de jogada. 
Felipe Trevizan, padrinho da cam-

Fiquei feliz demais com o convite 
para participar do Novembro Azul 
e ainda mais por rever meu mestre 
Zé Pulga. Ele mudou minha vida.”
FELIPE TREVIZAN

Sempre é um prazer estar 
presente. Muito bom rever 
os amigos e participar  
da confraternização.”
ZÉ TEODORO

O Novembro Azul é uma festa 
linda. Não sou chamado, sou 
intimado a vir. E venho com a 
maior alegria do mundo.”
OSVALDO LUÍS

O time Branco mostrou força de reação, virou o placar e foi o vencedor O time Azul saiu na frente, mas, apesar do esforço, não conseguiu segurar o resultado
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O Novembro Azul é uma festa 
linda. Não sou chamado, sou 
intimado a vir. E venho com a 
maior alegria do mundo.”
OSVALDO LUÍS

Os pilotos Pedrinho Aguiar (Porsche Cup) e André Moraes Jr. 
(Império Endurance Brasil), que representam Americana no au-
tomobilismo nacional, também passaram pelo 10º Novembro 
Azul O Jogo/Colorado. Não foram a campo para o jogo de fu-
tebol, pois têm corridas programadas para as próximas sema-
nas, mas acompanharam toda a programação. (ZARAMELO JR.)

RÁPIDOS E VELOZES

ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE NOVEMBRO DE 2021

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE NOVEMBRO DE 2021

O time Azul saiu na frente, mas, apesar do esforço, não conseguiu segurar o resultado Felipe Trevizan participou de 2 gols de seu time

panha neste ano, fez lançamento 
de 40 metros para Diego Jussani, 
que invadiu a área e finalizou forte, 
indefensável para Marcelo Ferro.

A virada veio ainda na etapa 
inicial. Diego Jussani achou Cé-
sar Xavier livre de marcação e fez 
o passe; César dominou e com le-
ve toque no contrapé de Marcelo 
concluiu para as redes.

No segundo tempo, o Azul 
tenhou pressionar em busca do 
empate, mas num contra-ata-
que, o Branco chegou ao terceiro 
gol, aos 31 minutos. Felipe Trevi-
zan desceu pela esquerda e cru-
zou para Valdir Trindade, que, li-
vre de marcação, finalizou e sa-
cramentou a vitória.

O time Branco contou com Bais, 
Marco Miola, Ivan Dantas, Felipe 
Trevizan, Alex Ferreira, Wado Pel-
lizoni, João Linguiça, Ronaldo Lin-
coln, Valdir Trindade, Gustavo Pa-
nhoca, Walkinho Frônio, César Xa-
vier, Diego Jussani, Angelo Marus-
so, Didi Lopes e Dênis. Já o time 
Azul teve Marcelo Ferro, Osvaldo 

Luís, Rodrigo Polizel, Beto, Cario-
ca, Camilo Garcia, Alexandre Mes-
siano (79), Edinho, Zé Luiz Maziero, 
Maurício Fioretti, Fernando Fuma-
galli, Zé Teodoro, Marcinho Rocha, 
Pituco Sacilotto, Rômulo Araú-
jo, Leonardo Lizzi e Jair Henrique.

A arbitragem esteve sob res-
ponsabilidade de José Henri-
que de Carvalho, que já foi do 
quadro da CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol), auxilia-
do por Paulo Massaroto e João  
Antonio Keyjinho.
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VELINHAS
Comemorando idade 
nova nessa sexta-
feira: Rodrigo Papoy, 
Eliana Pigatto, Bianca 
Rodrigues, Samira Rameh 
Quachio e Juliana Mello 
Schaeffer. No sábado 
é a vez de Rozane 
Cogo, Glaucia Stela 
Camargo, Silney Beraldo 
(foto) e Taís Tasselli 
apagarem velinhas. No 
domingo, Jade Jalilah, 
Simone Comini Rossi 
e Renan Bena são 
aniversariantes do dia.

HOMEM TAMBÉM SE CUIDA!
A 10ª edição do Novembro 
Azul O Jogo/Colorado, parte 
da campanha de conscienti-
zação e prevenção do câncer 
de próstata, superou expec-
tativas. O evento realizado na 
Arena Colorado - Estádio Vic-
tório Scuro, no bairro Conser-
va, reuniu mais de mil pessoas 
que vestiram a camisa da cam-
panha idealizada pelo médico 
Rogério Panhoca e o jornalis-
ta Zaramelo Jr, do jornal O JO-
GO. As camisetas oficiais troca-
das por sabão em pó se esgo-
taram rapidamente. Houve ar-
recadação de 2 toneladas de 
sabão em pó, que serão dis-

tribuídas entre entidades as-
sistenciais de Americana, No-
va Odessa e Santa Bárbara 
d’Oeste. Autoridades, perso-
nalidades do esporte e parte 
da society prestigiaram o jo-
go de futebol que teve vitória 
do time Branco sobre a equi-
pe Azul por 3 a 1. Neste mês, 
a campanha alerta a popula-
ção masculina do país sobre os 
cuidados em relação à saúde. 
Além de debater a importância 
da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de próstata, 
o movimento também abor-
da a saúde integral do homem. 
Então seja homem, se cuide!

Ao centro, Rogério Panhoca, um dos organizadores do
Novembro Azul, com o irmão Renato Panhoca e o filho Rafael Panhoca

O presidente de honra do
Colorado José Antonio
Rodrigues, o Zé Pulga

O jornalista Carlos Zaramelo Jr., um dos organizadores
do Novembro Azul, com o filho Renan Binotto Zaramelo

Fernanda Schwitzer Nazatto e Bianca Pereira
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TÔ NUDE!
Ai ai ai... E um bambambã tradicional, 

empresário mega conhecido, que vivia pulando 
a cerca por anos com vários casinhos aqui e 
ali?! Foi só descobrir que a mulher - dessas 

recatada e do lar, arrumou um amante 
fitness garotão, que enfartou. Depois da 
internação e recuperação, o Adamastor 

voltou disposto a reconquistar Dona Patroa. 
Presenteou a lulu com uma Mercedes. 

Não adiantou muito. É o boy magya que 
agora está dando rolê de importado zero 

quilômetro. Me amarrota, que eu tô passado!

O prefeito Chico Sardelli
O pastor Jabis Ipólito
Campos Junior

Geraldo “Pequeno” LizziO jornalista Alex Ferreira

Ricardo Arbex

O click de Felipe Trevizan

José Luiz Maziero Thiago Brochi

Diego Jussani

O locutor José
Alberto Fuminho

O vice prefeito
Odir Demarchi

Ricardo Molina Dias e Aline Frizollo Tomais Migliorelli e Ronaldo Caetano
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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 prefeito Chico Sardelli e o vi-
ce Odir Demarchi receberam, 
segunda-feira (8), represen-
tantes de nove entidades filan-
trópicas parceiras da Educa-
ção municipal e responsáveis 
pelo atendimento de crianças 
em vagas de creche em perío-
do integral. Eles anunciaram a 
atualização no valor do repasse, 
de R$ 447,99 para R$ 550,00/

mensais por criança atendida, a 
partir de 1º de janeiro de 2022. 
O secretário de Educação, Vi-
nicius Ghizini, também parti-
cipou da reunião. Atualmente, 
nove entidades atendem até 
1.213 crianças - número máxi-
mo previsto em contrato - em 
creche em período integral. São 
elas: Tio Franchi, Fundação Le-
tícia Duarte, Cijop, Sasa, Lar da 

Mãe Esperança, Creche São Vi-
cente de Paulo, Vó Antonieta, 
Centro de Orientação Humana 
São Domingos e Apam. Dessas 
entidades, três delas atendem 
ainda até 310 crianças (máximo 
previsto em contrato) em Pré-

-escola complementação: Ci-
jop, Centro de Orientação Hu-
mana São Domingos e Sasa. O 
valor da complementação tam-

bém será majorado e passará 
de R$ 332,48 para R$ 400,00 
mensais/por aluno. Além do 
reajuste de valores, no próxi-
mo ano também será amplia-
da a oferta de vagas atendi-
das pelas entidades: no chama-
mento serão disponibilizadas 
2.045 vagas pelas filantrópicas, 
sendo 1.775 para creche e 310 
para pré-escola. (DA REDAÇÃO)

AMERICANA AUMENTA REPASSE PARA ENTIDADES
BEATRIZ COSTA | DIVULGAÇÃO

A organização do Multi Festival 
de Artes 3 – que acontece em 
Americana nos dias 5, 12 e 19 de 
dezembro, no Bosque das Nas-
centes, no bairro Antônio Zana-
ga – está realizando audição de 
novas bandas, as quais, caso se-
jam selecionadas, participarão 
da abertura em um dos três dias 
do evento. Os escolhidos serão 
divulgados no dia 25 de novem-
bro, no site multifestivaldear-
tes.com.br. As bandas Dead 
Fish, Garotos Podres e Autora-
mas são as principais atrações 
do festival. Estão confirmadas 
também as bandas de America-
na Magüerbes, Rusty Machine e 
Tracajazz. Segundo o organiza-
dor, Marcos Leite, 45 bandas de 

várias cidades do Estado de São 
Paulo já encaminharam mate-
rial para audição. O regulamen-
to para a inscrição está no site 
do evento (multifestivaldear-
tes.com.br no link: Inscrição). O 
Fundo Social de Solidariedade 
de Americana iniciou nesta se-
mana  a troca dos ingressos pa-
ra o Multi Festival de Artes 3. A 
troca poderá ser realizada com 
1kg de alimento não perecível 
ou um litro de leite, ou ainda 
um brinquedo novo. Cada tro-
ca será limitada a cinco ingres-
sos por pessoas para cada dia 
do festival. A sede do Fundo So-
cial de Solidariedade fica na rua 
das Poncianas, 930 B, no Jar-
dim Glória. (ANDERSON BARBOSA)

MULTI FESTIVAL FAZ 
AUDIÇÃO COM BANDAS

DIVULGAÇÃO

Trabalho e investimento: 
duas coisas que marcam a 
inauguração do Entrepos-
to de Carnes da Rede de Su-
permercados Pague Menos, 
um dos maiores da região. 
Com 8.500 m² e capacidade 
produtiva de, aproximada-
mente, 80 toneladas por dia, 
o frigorífico traz para a em-
presa maior capacidade pro-
dutiva no processamento de 
produtos cárneos que leva-
rão o nome da marca. Inau-
gurado ontem (11), o entre-
posto foi construído dentro 
dos 200 mil m² do Comple-
xo Administrativo e Logísti-
co da rede (foto), que está 
localizado na Rodovia Luiz 
de Queiroz (SP-304), em 
Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com Gustavo 
Menezes de Carvalho, ge-
rente de Frigorífico, “o en-
treposto moderniza e amplia 
nossa capacidade produtiva, 
a fim de acompanharmos 
o crescimento orgânico da 
companhia, além de propor-
cionar maior padronização, 

PAGUE MENOS INAUGURA FRIGORÍFICO

qualidade e segurança alimen-
tar, na manipulação dos produ-
tos cárneos que oferecemos to-
dos os dias, aos nossos clientes 
internos e externos”. 

Com tecnologia e equipa-
mentos de ponta, a nova estru-
tura é composta, basicamente, 
por cinco áreas: uma para rece-
bimentos de carcaças e caixa-
rias, uma para desossa de car-
nes in natura; uma para pro-
cessamento/transformação de 

carnes em embutidos, defuma-
dos e temperados; uma para 
embalagens primárias e secun-
dárias e, por fim, uma extensa 
área de armazenamento pa-
ra produtos acabados e expe-
dição com cerca de 3.100 m, 6 
câmaras frias e capacidade pa-
ra 2.100 palets, onde a empresa 
enviará sua produção às atuais 
31 lojas e, também operar sua 
Central Logística de produtos 
Perecíveis Industrializados. 

Com investimento de 
R$ 150 milhões e 200 mil 
m², o Complexo Adminis-
trativo e Logístico da Rede 
de Supermercados Pague 
Menos ainda terá um au-
toposto e uma loja autôno-
ma. As próximas inaugura-
ções da rede previstas para 
2022 serão nas cidades de 
Atibaia, Mogi Guaçu, Vali-
nhos e a quinta unidade em 
Campinas. (DA REDAÇÃO)

DIVULGAÇÃO
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A próxima semana será mo-
vimentada na sede náutica 
do Rio Branco, na região da 
Praia dos Namorados, com 

jogos decisivos da Copa Mag-
Sac Embalagens de minicam-
po. Estão previstos duelos da 
repescagem de duas catego-
rias (intermediária e senior) e 
do mata-mata de uma (super 
senior), além das duas últi-
mas rodadas da fase de clas-
sificação dos jovens.

Na terça-feira (16), pela in-
termediária, os jogos são Ti-
gre 1913 x Rio Branco, às 19h15, 
e Pet Shop Padovani x Peol 

MINICAMPO

REPESCAGEM
E MATA-MATA
MOVIMENTAM
RIO BRANCO

Ar Condicionado, às 20h30. 
Quem vencer, avança às semi-
finais juntamente com Depó-
sito Oliveira e Supermercado 
Salto Grande, que garantiram 
vaga antecipada.

As partidas do senior se-
rão na quarta-feira (17): Em-
pório Trem Bão x Renan de 
Angelo Assessoria Esporti-
va, às 19h15, e TH Pinturas x 
Bluesteco, às 20h30. Oral Sin 
e Posto 7 carimbaram passa-
porte antecipado às semifi-
nais e aguardam a definição 
de seus adversários.

Pelo super senior, a rodada 
será na quinta-feira (18) com 
jogos no cruzamento olímpico: 
1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. 
Os confrontos foram definidos 
após as partidas de ontem (11).

E nos jovens, as rodadas fi-
nais da 1ª fase estão marcadas 
para a tarde de sábado (13) e 
a manhã de domingo (14), que 
também servirão para estabele-
cer o cruzamento do mata-mata.Intermediária tem repescagem terça-feira na sede náutica

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

SUPER SENIOR ABRE A PROGRAMAÇÃO NO VETERANOS
ZARAMELO JR.

 @zaramelojr

O campeonato de minicampo do 
Veteranos não tem rodada neste 
final de semana por causa do fe-

riado prolongado. A disputa será 
retomada na semana que vem e 
a programação tem abertura na 
terça-feira (16) com o super se-
nior, que vive a penúltima roda-
da da fase de classficação. Dois 

jogos serão realizados: Gonza-
ga Engenharia x Ecosu Sucatas, 
às 19 horas, e Auto Elétrica Al-
ga x Rodonaves Transportes, às 
20h15. Até aqui, a Ecosu lidera 
com 20 pontos. Rodonaves e Mi-

rafer Siderúrgica aparecem com 
16 pontos, enquanto a Alga tem 
15. A Gonzaga ocupa a lanterna 
com 8 pontos. Pelo regulamen-
to, os três primeiros passam di-
reto para as semifinais, enquanto 

o quarto e o quinto colocados se 
enfrentam na repescagem valen-
do a quarta vaga. As outras três 
categorias terão as partidas da 
repescagem na sexta-feira (19) e 
no sábado (20).
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O piloto Fábio Pirondi, de 
Americana, conquistou o título 
da categoria UTV 2 na primei-
ra edição do Rally de São Pau-
lo, que aconteceu sexta-fei-
ra (5) e sábado (6), no Vale do 
Ribeira, com chancela do Ser-
tões Series e válida pelo Brasi-
leiro de Rally Cross-Country. A 
prova de 485 km cronometra-
dos passou por Ilha Comprida, 
Iguape, Jacupiranga e Cana-
neia. O americanense teve co-
mo navegador Marcelo Ritter, 
do Rio Grande do Sul.

Além de campeões na cate-
goria, Pirondi e Ritter ficaram em 
terceiro lugar na classificação 
geral da UTV, finalizando a pro-
va com diferença de 5m35 pa-
ra os vencedores Cristiano Batis-
ta e Robledo Nicoletti, que cra-
varam tempo total de 9h23m47. 
Na segunda colocação ficaram 

Denísio do Nascimento e Ida-
li Bosse. O grid teve 37 carros.

“Foi minha primeira vez na-
quela região. A prova tem uma 
característica marcante, que 
todos os pilotos sempre ci-
tam, que são as poças d´água 
gigantes. Elas chegam até a 
metade do carro e no primei-
ro dia, por não saber a melhor 
estratégia, foi bem complicado. 
Mesmo assim, fomos quarto 
no geral e segundo na catego-
ria. No segundo dia, consegui-
mos um ritmo melhor, ficando 
em terceiro no geral e primeiro 
na categoria”, explicou Pirondi.

Para o piloto de Americana, 
“este resultado em Ilha Comprida 

No geral, o
americanense
ficou em 3º
na prova no
Vale do Ribeira

foi o mais importante da minha 
curta carreira no rally. Já tinha 
vencido em outras categorias, 
mas esta vitória foi expressiva 
num grid bastante complicado.”

Fábio Pirondi começou a 
competir em 2019, participan-
do do Brasileiro de Rally Baja. 
No ano seguinte, estreou no 
Cross-Country, que tem pro-
vas maiores (ao menos 200 
km por dia), e esteve no tradi-
cional Rally dos Sertões.

“Foi uma experiência muito 
legal, pois os principais pilotos 
do mundo estavam presentes.  
Tive três parciais muito boas e 
não fosse uma SUV ter batido 
em mim, talvez conseguisse al-
go ainda melhor”, salientou.

Fábio Pirondi durante a 
prova em Ilha Comprida; 
no detalhe, com a filha

FOTOS: PRESS SERTÕES | REPRODUÇÃO INSTAGRAM


