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TUDO PRONTO
Pé de Chumbo define datas de corridas e solenidades de sua 17ª edição. 

Temporada começa em março e se estende até novembro. P. 6 e 7

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

Giovanni, Théo e Rafael estão no grid do
Pé de Chumbo para mais uma temporada
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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.

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 engenheiro José Roberto Bardi será home-
nageado no campeonato de futebol organiza-
do pelo professor Eduardo Pires (Bidu) no Cas-
tor Society. Com rodadas sempre aos sábados 
à tarde, a disputa tem início previsto para feve-
reiro, em data ainda a ser oficializada.

“O Bardi é uma lenda do esporte. Desde o 
minicampo do Clube do Bosque até o society 
do Castor, ele simplesmente participou de to-
dos os campeonatos. Nunca ficou fora de ne-
nhum. Por isso, decidimos prestar essa singela 
homenagem e a partir de agora todas as edi-
ções levarão seu nome”, explicou Bidu.

O campeonato será disputado por sete ti-
mes, que jogarão entre si em turno e returno. 
Os três primeiros carimbam passaporte às se-
mifinais, enquanto os outros quatro jogam a 
repescagem valendo a quarta vaga. Os inte-
ressados em participar da competição devem 
encaminhar mensagem para o whatsapp nú-
mero (19) 98133.6127. (ZARAMELO JR.)

A 62ª edição do campeo-
nato de minicampo do 
Veteranos, com abertura 
este mês, vai movimentar 
261 sócios (além dos ex-

cedentes) em 29 times de quatro ca-
tegorias - 7 na intermediária, 8 no se-
nior, 8 no master e 6 no super master. 
As rodadas serão no clube de campo, 
no bairro São Luiz, às terças e sextas 
à noite e aos sábados à tarde. Inter-
mediária, senior e master têm abertu-
ra programada para os próximos dias 
21 e 22. A disputa será em turno e re-
turno, porém, com sistema distinto. Na 
intermediária, o primeiro colocado se 

garante direto nas semifinais, enquan-
to os demais jogam a repescagem va-
lendo mais três vagas.

No senior e no master, todos avan-
çam às quartas de final, com jogos no 
cruzamento olímpico: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 
6º e 4º x 5º. Nestas três categorias, o en-
cerramento está programado para o dia 
2 de julho. No super master, o campeo-
nato começa no dia 8 de fevereiro e ter-
mina no dia 28 de junho. São seis times, 
que se enfrentam em três returnos, com 
os dois primeiros classificando-se pa-
ra as semifinais e os outros quatro bus-
cando as duas vagas restantes na repes-
cagem - 3º x 6º e 4º x 5º. (ZARAMELO JR.)

BARDI SERÁ 
HOMENAGEADO 
NO CASTOR

VETERANOS MOVIMENTA 261 SÓCIOS

ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE OUTUBRO DE 2017

ZARAMELO JR. | O JOGO | 11 DE DEZEMBRO DE 2021

Vice-presidente Administrativo e respon-
sável pela gestão da Sede Náutica “João 
Tamborlin”, Vinicius Carreon (Roller) in-
formou esta semana que o Rio Branco fa-
rá a abertura da 8ª Copa MagSac Embala-

gens de Minicampo no próximo dia 27 com a catego-
ria super senior. No dia 29, acontecem os  jogos dos 
jovens. A rodada inicial ainda terá partidas da inter-
mediária, no dia 1 de fevereiro, e do senior, no dia 2.

O campeonato movimentará 288 sócios em 32 
times nas quatro categorias - o número de jogado-
res sobe para aproximadamente 500 consideran-
do a lista de excedentes. No super senior e na inter-
mediária, as equipes se enfrentam em turno e re-
turno, com os dois primeiros avançando direto às 
semifinais e os demais jogando a repescagem pa-
ra definição das outras duas vagas. No senior e nos 
jovens, a disputa também acontece em dois turnos 
e os confrontos das quartas de final serão no cru-
zamento olímpico - 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.

De acordo com Vinicius Roller, três nomes es-
tão sendo avaliados pela diretoria para definição 
do homenageado da edição do primeiro semestre. 
O encerramento da Copa MagSac está previsto pa-
ra o dia 23 de junho. (ZARAMELO JR.)

RIO BRANCO 
DEFINE ABERTURA 
DA MAGSAC

ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE NOVEMBRO DE 2021
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Murilo Setim Sartori, 19 anos, e 
Manuela Ballan Sega, 14, am-
bos de Americana, foram elei-
tos os melhores nadadores 
do Brasil em 2021 na 21ª edi-
ção do Troféu Best Swimming. 
A escolha foi feita por painel 
de especialistas e a divulga-
ção dos ganhadores ocorreu 
no dia 1º. Murilo, que está estu-
dando e treinando nos Estados 
Unidos, foi eleito na categoria 
Junior, enquanto Manuela ven-
ceu na Infantil. (ZARAMELO JR.)

Atleta da Prenda Gaúcha, de Americana, Lucas 
Bissoli foi o vencedor dos 5 km na 68ª Corri-
da de São São Silvestre - Prova Antonio Pau-
lo Filho, que aconteceu em Conchal, na manhã 
do dia 31 de dezembro, com largada e chega-
da na Praça 9 de Abril. Ele completou o per-
curso em 14m45, vantagem de 12s para seu ir-
mão gêmeo Luan, que foi o segundo colocado.

Outro representante de Americana que su-
biu ao pódio em Conchal foi Abel Luiz Pego, 
cabo do Corpo de Bombeiros, que disputou a 
prova de 10 km. Com o tempo de 38m15, ele fi-
cou em primeiro lugar na categoria 18/29 anos 
e em sétimo no geral. (ZARAMELO JR.)

MURILO E 
MANUELA 
SÃO ELEITOS 
MELHORES 
DO ANO

LUCAS BISSOLI 
VENCE PROVA 
EM CONCHAL

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

SANDERSON BARBARINI | FOCO NO ESPORTE

A corrida de rua Desafio do Guerreiro, prevista 
para o próximo dia 30, em Americana, segue 
com as inscrições abertas. O prazo se estende 
até o dia 26 e os valores, de acordo com a es-
colha do kit atleta, variam entre R$ 79,90 e R$ 
149,90. Os interessados em participar devem 
acessar o site da Chelso Sports - www.chelso.
com.br -, que cuida da organização da prova.

Com as distâncias de 5 km, 10 km e 19 km, 
o Desafio do Guerreiro tem largada marcada 
para as 7 horas, na Praça Comendador Muller, 
no centro de Americana - mesmo local da che-
gada. O tempo máximo para conclusão é de 
2h50. São esperados atletas de diversas cida-
des do Estado, principalmente das assessorias 
esportivas de Americana. (ZARAMELO JR.)

CORRIDA DE RUA SEGUE 
COM INSCRIÇÕES ABERTAS

ZARAMELO JR. | O JOGO | 13 DE JANEIRO DE 2021

Chefiada pelo preparador 
Ivan Milani (foto), a Sanre-
mo Racing Team disputa-
rá a 25ª edição das 500 Mi-
lhas de Kart no próximo dia 
30, no Kartódromo Ayrton 
Senna, que fica no comple-
xo do autódromo de Inter-
lagos, em São Paulo. Será a 
sexta participação da equi-
pe de Americana numa das 
mais tradicionais provas de 
kartismo do Brasil.

De acordo com Ivan, a 
Sanremo será representa-
da pelos pilotos Douglas Pi-
toli, do Pé de Chumbo, de 
Americana; Kaká Magno e 
Bernardo Hilbert, ambos de 
Curitiba, e André Lebl, de 

Capivari. “É a prova de en-
durance de maior glamour 
no Brasil. Além das feras 
do kartismo, também reú-
ne pilotos que estão ou pas-
saram por categorias co-
mo Fórmula 1, Fórmula Indy, 
Fórmula E, Stock Car, Co-
pa Truck e Fórmula 3”, disse 
Ivan, numa referência a Feli-
pe Massa, Rubens Barrichelo 
e Tony Kanaã, entre outros.

A edição deste ano te-
rá 500 km, com duração 
aproximada de sete ho-
ras. A partir de 2023, a or-
ganização pretende voltar 
com a prova de 12 horas e 
as tradicionais 500 milhas. 
(ZARAMELO JR.)

SANREMO DISPUTA 
500 MILHAS, DIA 30

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE JANEIRO DE 2021
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A etapa de abertura da temporada 
2022 do Circuito de Beach Tennis, or-
ganizado pela Raquetinha.com, será no 
final de janeiro com o Torneio de Verão 
no Beach Club Pansserini, em Capivari.

As inscrições podem ser feitas pela 
plataforma LetzPlay (R$ 120 para pri-
meira categoria e R$ 60 para segun-
da e terceira) e a expectativa é reu-
nir duplas de diversas cidades do inte-
rior do Estado, principalmente Ameri-
cana, que tornou-se um dos principais 
polos da modalidade. A disputa será 
em 24 categorias para duplas femini-

nas, masculinas e mistas. “Beach Club 
Pansserini é um lugar maravilhoso, 
que, além do espaço esportivo, ofere-
ce muitas opções para quem vai jogar 
e assistir”, disse Joel Olla Junior, que 
dividirá com Renato Pellegrini a dire-
ção do Torneio de Verão. A arbitragem 
geral será de Henrique Defavari.

Além de Capivari, o Circuito de Bea-
ch Tennis da Raquetinha.com tam-
bém já tem etapas confirmadas para 
Winner Academia, em Santa Bárbara 
d’Oeste; Rimini, em Americana; e Tê-
nis Clube, em Campinas. (ZARAMELO JR.)

TORNEIO DE VERÃO ABRE CIRCUITO

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

O 1º Open Winner Duplas de Tê-
nis será disputado em fevereiro, 
entre os dias 11 e 13, no comple-
xo de sete quadras de saibro da 
Winner Academia, em Santa Bár-
bara d’Oeste. Válido pela Liga In-
terior e com direção de Michael 
Douglas Denegri (Bisteca - foto) 
e Edson Couto, o torneio já está 

com inscrições abertas na plata-
forma LetzPlay. Para a primeira 
categoria, o valor é de R$ 110, en-
quanto para a segunda é de R$ 
90 - valores por jogador.

As categorias são Centenária, 
Especial, B, Feminina A, Femi-
nina B e Principiante. De acordo 
com Bisteca, os campeões e vi-

ces de cada categoria serão pre-
miados com troféus. Na Cente-
nária e Especial também haverá 
premiação em dinheiro.

A Winner Academia fica na 
Avenida Interdistrital Comenda-
dor Emílio Romi, próximo à divi-
sa entre Santa Bárbara e Ameri-
cana. (ZARAMELO JR.)

OPEN DE DUPLAS SERÁ EM FEVEREIRO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE SETEMBRO 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!

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

• Monitoramento de imagens • Vigilância  • Portaria 24 horas 

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

WINNER REÚNE 
24 NO FINALS

TÊNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Os melhores jogadores da tem-
porada 2021 do Ranking Winner 
de Tênis estão reunidos no Fi-
nals, que teve inicio esta sema-
na e se estende até o dia 30 no 
complexo de saibro da Winner 
Academia, no distrito industrial 
de Santa Bárbara d’Oeste. São 
24 jogadores - oito por catego-
ria - em busca do título e de prê-
mios como raquete, raqueteira, 
tênis, camisas, bolas, overgrip e 
cordas. O campeão da principal 
categoria ganhará uma viagem 
para acompanhar o torneio Ro-
land Garros em Paris, na França.

Segundo informações de 
Edson Couto, diretor da Win-
ner e um dos responsáveis pela 
organização do Ranking, os te-
nistas do Finals foram divididos 
em dois grupos em suas cate-
gorias; na 1ª fase, todos fazem 

três jogos dentro das chaves, 
com os dois melhores de cada 
avançando às semifinais, que 
definirão os finalistas. Os joga-
dores que estão na disputa pe-
lo título são os seguintes:

GRUPO A - Luiz Felipe (LF), 
Márcio Aguiar, Edson Couto, 
Guilherme Vitti, Ronaldo Lincoln, 
Henrique Silva, Nilso Dias e Fer-
nando Tonhão.

GRUPO B - João Vitor, André 
Ferreira, Eduardo Giraldelli, Ma-
teus Creato, Samuel Prato, Vitor 
Komatsu, Marco Larovere e Die-
go Castanharo.

GRUPO C - Rodrigo Massaro, 

Fernão Brandão, Alexander Zi-
vkovic, Charles Macedo, Marcos 
Dantas, Bruno Andrade, Renan 
Frezzarim e Gustavo Guerra.

RANKING
Simultaneamente ao Finals 2021, 
esta semana também teve início 
o Ranking Winner 2022. A novi-
dade em relação às edições an-
teriores é a categoria 45+, que 
tem 30 jogadores inscritos. O 
Grupo A conta com 30 tenis-
tas, mesmo número do Grupo B, 
enquanto o C tem 63. Nas qua-
tro categorias, cada jogador faz 
duas partidas por mês. Ao final 
de cada quadrimestre, há acesso 
e descenso dentro dos grupos A, 
B e C - seis sobem e seis descem. 
Na 45+, a disputa será em chave 
única. Ao final do terceiro qua-
drimestre, em dezembro, os oito 
melhores de cada classificam-se 
para o Finals, que será disputa-
do em janeiro de 2023.

Campeão do
Grupo A vai
ganhar viagem
para assistir
Roland Garros

Rodrigo Massaro é um dos tenistas que disputam o Finals na Winner

ZARAMELO JR. | O JOGO | 4 DE JANEIRO DE 2022
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PÉ DE CHUMBO DEFINE CALENDÁRIO DA 17ª EDIÇÃO
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Presidente da Associação de 
Kart Pé de Chumbo, Marcelo 
Marusso divulgou neste início de 
ano que o calendário da 17ª tem-
porada da Copa Sópneus Goo-
dyear está definido, com aber-
tura em março e encerramen-
to em novembro. Ao todo, serão 
10 etapas, todas em rodada du-
pla, movimentando 26 pilotos de 
duas categorias em 20 corridas.

Com expectativa de melho-
ra do ciclo pandêmico, a princi-
pal novidade do Pé de Chumbo 
em 2022 é a volta dos kartódro-
mos de Itu e Vespasiano (região 
metropolitana de Belo Horizon-
te-MG). O campeonato também 

estará em Paulínia, onde haverá 
a maioria das rodadas, e Limei-
ra. Existe também a possibilida-
de da inclusão de Araraquara e 
Barueri (Aldeia da Serra).

“Fechamos as datas de todas 
as etapas, com a maioria delas 
já com locais também acertados. 
Pode haver uma ou outra mu-
dança de kartódromo, mas o ca-
lendário é esse”, afirmou Marus-
so. “A grande novidade é o re-
torno de Itu e Vespasiano, onde 
sempre gostamos de andar. Por 
causa da pandemia, tivemos que 
ficar afastados nas duas últimas 
temporadas, mas estaremos lá 
em 2022”, salientou o presidente. 

Volta de Itu
e Vespasiano
é novidade da
temporada que
inicia em março A maioria das corridas do Pé de Chumbo está programada para o Kartódromo San Marino, em Paulínia
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PÉ DE CHUMBO DEFINE CALENDÁRIO DA 17ª EDIÇÃO
O presidente Marcelo Marus-
so disse que o regulamento 
da Copa Sópneus Goodyear 
de Kart Pé de Chumbo deve 
sofrer poucas mudanças pa-
ra a temporada 2022. Segun-
do ele, a diretoria da associa-
ção se reunirá até o final de 
janeiro para avaliar a questão, 
mas a tendência é de altera-
ções mínimas.

"Tudo no Pé de Chumbo é 
levado à avaliação, tanto da 
diretoria como dos pilotos, e 
não será diferente agora. Pe-
lo que falamos no último en-
contro do ano passado, não 
devemos ter grandes mu-

danças, mesmo porque nos-
so regulamento tem deixado 
o campeonato bastante equi-
librado ao longo dos anos, 
com o campeão sempre de-
finido na etapa final", disse o 
presidente.

Em termos de disputa em 
pista, o campeonato tem 
duas categorias (Pro e Light) 
com formação de grid único - 
a pontuação é específica pa-
ra cada uma delas. Ao final 
da sétima etapa, todos os pi-
lotos têm que descartar seus 
dois piores resultados - po-
dem ser baterias de rodadas 
distintas. (ZARAMELO JR.)

REGULAMENTO DEVE
TER POUCAS MUDANÇAS

Marusso cita competitividade até última etapa

GRID DE PILOTOS

LIGHT
Carlos Barbosa

Ederson Rodrigues
Fábio Santarosa

Fernando Rodovalho
Givago Nunes

Ivan Dantas
Oswaldinho Nogueira

Rafael Barberato
Rodrigo Pestana

Rafael Nascimento

PRO
Marcelo Marusso

Patrik Neves
Alberth Janjon

Carlinhos Carrion
Douglas Pitoli

Fernando S.André
Giovanni Pamfílio
Marcelo Contatto

Mayckon Mota
Candido Neto

Paulo Rosa
Rafael Contatto

Rogério Pompermayer
Théo Trevisani
William Saura
Dênis Barbosa

Além das 10 etapas, o calendário 
marca também duas solenida-
des, que reúnem pilotos, patroci-
nadores e convidados. A de en-
cerramento, em novembro, se-
rá no Hotel Florença, com a en-
trega de prêmios aos destaques 
do ano. A de abertura, em mar-
ço, a associação ainda avalia lo-
cal. “Talvez façamos algo mais 
informal para marcar a largada 
da temporada”, frisou Marusso.

OTIMISMO
Marcelo Marusso está bastante 
otimista para a 17ª Copa Sópneus 
Goodyear de Kart Pé de Chumbo. 

“Tenho certeza que será uma edi-
ção histórica, tanto dentro como 

PROGRAMAÇÃO
SOLENIDADE DE 

ABERTURA
12 ou 14 de março

Local a definir
ETAPA 1

19 de março
Paulínia

ETAPA 2
2 de abril
Limeira

ETAPA 3
21 de maio

Araraquara ou Paulínia
ETAPA 4

4 de junho
Paulínia

ETAPA 5
25 de junho
Vespasiano
ETAPA 6

6 de agosto
Paulínia

ETAPA 7
10 de setembro

Itu
ETAPA 8

1 de outubro
Paulínia

ETAPA 9
22 de outubro

A definir
ETAPA 10

19 de novembro
Paulínia

SOLENIDADE 
ENCERRAMENTO

22 de novembro
Hotel Florença

fora das pistas. Depois de dois 
anos bastante difíceis, em 2020 
e 2021, as autoridades acreditam 
que o cenário da pandemia será 
melhor em 2022 e isso, evidente-
mente, também reflete no nosso 
campeonato”, comentou. “Esta-
mos com grid de pilotos e calen-
dário de corridas fechados, reno-

vamos com todos os patrocina-
dores, novos parceiros chega-
ram, sem contar os novos chas-
sis e a manutenção de toda es-
trutura extra-pista, que envol-
ve as equipes de preparação e 
comunicação. Vamos fazer uma 
temporada marcante”, acres-
centou o criador do PD’Chumbo.

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE NOVEMBRO DE 2021

TEMPORADA TERÁ ESTREIAS

A temporada 2022 da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé 
de Chumbo terá duas estreias no grid: Dênis Barbosa, na 
Pro, e Rafael Nascimento, na Light. Os dois tiveram os no-
mes aprovados pela diretoria da associação que organiza 
o campeonato há 17 anos. Dênis tem 43 anos, é engenheiro 
e mora em Vinhedo. Participa de campeonatos há bastante 
tempo, tendo disputado até competições nacionais. “O Pé 
de Chumbo é super reconhecido pela organização e qualida-
de dos pilotos. Estou feliz em fazer parte”, afirmou.

Já Rafael tem 37 anos, é empresário da área de marketing 
e mora em Campinas. Começou a andar de kart há 10 anos, 
primeiro no indoor e depois no profissional. “Conheço a fa-
ma do Pé de Chumbo de formar amigos, do clima amistoso 
e familiar, sem contar a disputa em alto nível”, comentou. Do 
grid do ano passado, por questões de ordem pessoal, saí-
ram os pilotos Alexandre Bassora, Pedro Marusso e André 
Gonçalves. (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 16 DE OUTUBRO DE 2021
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Réveillon é a data de um dos eventos mais 
esperados por quem adora uma festa. Ce-
lebrado em todo o mundo de diversas for-
mas e de acordo com a cultura local, é sinô-
nimo de comemoração alegre, leve, cheia 
de cores e sabores. Réveillon remete à ideia 
de agradecimento, diversão e folia. Entre 
diferentes rituais, alguns já se tornaram tra-
dição, como a queima de fogos de artifício, 
os brindes com champanhe, muita música, 
abraços, entre outras demonstrações. Jun-
to da família, em festas, praias e avenidas, a 
virada é para festejar a partir da contagem 
regressiva. Em síntese, é a esperança de 
um novo ano melhor e mais frutífero. Nos 
clicks, badalados da society em momento 
de comemoração. Feliz 2022!

Todo o estilo da influenciadora Marília Benetton Berenice e Romeu Covolan

Tatiane Ferraz e Eduardo
Gazzetta, em Valência, na Itália

Marta e Renato Aranha com os filhos Luana e Felipe

 André Redígolo com os filhos Adriano, Rogério e Andrea
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VELINHAS!
Comemorando 
idade nova nessa 
sexta-feira: Maico 
Fernandes, Frederico 
Faé Kuhl, Renaldo 
Zymello, Rosangela 
Gallo Agostinho, 
Melissa Faion e 
Amaury Hernandez. 
No sábado é a vez 
de Ado Meneghel 
(foto), Debora 
Kresner e Siuza 
Montagnana Rosolen 
assoprarem velinhas. 
E no domingo, Gisele 
Romi, Victória 
Elisa, César Miletta, 
Eduardo Hansen, 
Janete Santarosa e 
Tatiany Denucci são 
aniversariantes do dia.

Lucilene Zanotti
comemorou aniversário

Totonho Azevedo

Umberto Macetti
vibrando com o primeiro
Réveillon do sobrinho-
neto José Henrique

Dani Vaz e Ronaldo Cokeli
Vilani com o filho Enrico

Sanuí Amorin no Green
Valley, em Santa Catarina

Adriana Santichio

Kika Godoy e Zezé Coelho
Andreia Sarti festejou aniversário
com as festas de um novo ano

Vanessa Páfaro e Vinicius Alves
Gomes, em Viña del Mar, no Chile

Família reunida em Riviera de São Lourenço: Siane e
Ricardo Pascote com os filhos Rafael, Lucca e Luigi

Léa Amábile

Isabela Santa Chiara, aniversariante
desse sexta, no click com o marido
Robert Pardo e a filha Sophia

Michele e Ronan Sega
com o filho Guilherme
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Americana fechou o ano de 2021 
com o melhor índice de geração de 
emprego da região. Os números fa-
zem parte das estatísticas do Caged 
(Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados), elaborado pelo 
Ministério do Trabalho e Previdên-
cia. Entre admissões e demissões, 
Americana obteve o saldo positivo 

de 7.069 empregos, ficando à fren-
te de cidades como Santa Bárbara 
d’Oeste (4.109), Sumaré (4.534) e 
Nova Odessa (2.023). O saldo po-
sitivo também foi maior em com-
paração a cidades como Limeira 
(6.069), Indaiatuba (7.054), Rio Cla-
ro (4.447) e Paulínia (4.224). “O de-
senvolvimento econômico é um dos 

pilares de nossa administração e em 
2022 vamos acelerar este trabalho 
de promover a geração de empre-
go e renda. Quero ser conhecido co-
mo o prefeito do emprego e não te-
nho dúvida nenhuma de que, muito 
em breve, Americana voltará a ocu-
par seu papel de destaque no es-
tado de São Paulo”, disse o prefei-

to Chico Sardelli. ”Fechamos o ano 
com grandes resultados no desen-
volvimento econômico, e é uma ale-
gria enorme poder anunciar esses 
números. Agora é trabalhar firme 
para que 2022 seja ainda melhor”, 
afirmou o secretário adjunto de 
Desenvolvimento Econômico, Ra-
fael de Barros (foto). (ZARAMELO JR.)

LIDERANÇA 
EM AÇÕES DO 
TRABALHO INFANTIL

AMERICANA FECHA ANO COM O MELHOR ÍNDICE DE EMPREGOS

ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE DEZEMBRO DE 2021

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE MARÇO DE 2021

A FAM (Faculdade de Americana) está com processo seletivo aberto para docentes 
para os cursos de graduação. No total, a instituição oferece 12 vagas nas áreas de 
Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Me-
cânica, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, e Tecno-
logia em Estética. Todas as informações estão no edital que pode ser acessado pelo 
link fam.br/quero-trabalhar-na-fam. As inscrições terminam na próxima terça-feira 
(11), às 18 horas. O candidato aprovado será contratado na categoria funcional com-
patível com a sua titulação para dedicar-se a tarefas de docência e orientação na 
graduação. Ele deve possuir formação adequada ao perfil da disciplina e possuir ti-
tulação de especialista, mestre ou doutor, devidamente comprovada. (ALEX FERREIRA)

FAM PROMOVE PROCESSO 
SELETIVO PARA DOCENTES

DIVULGAÇÃO

A Rede de Supermercados Pague Menos realiza hoje (7) o seu tradicio-
nal Mega Saldão, promoção que tem como objetivo proporcionar mais 
economia aos clientes. Nesta sexta-feira, os consumidores cadastra-
dos no Clube Leve Mais que forem às lojas da rede poderão identificar 
os itens com os melhores preços e as ofertas exclusivas através da eti-
queta verde. Além das lojas físicas, os clientes também poderão reali-
zar suas compras no site durante 24 horas e escolher entre receber em 
casa ou retirar. Entre os artigos em destaque na ação promocional es-
tão inclusos os setores de Bebidas e Açougue. Todos os protocolos de 
segurança serão mantidos, como aferição de temperatura na entra-
da das lojas, controle do limite de acesso de clientes, adesivo de segu-
rança para demarcação de distanciamento em filas, uso obrigatório de 
máscara e higienização com álcool em gel. 

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está 
entre as dez maiores empresas supermercadistas do estado de São 
Paulo, conforme ranking da Associação Brasileira de Supermercados 
(Abras). Atualmente, possui 29 lojas em funcionamento nas cidades 
de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolân-
dia, Indaiatuba, Limeira, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bár-
bara d’Oeste, Salto, São Pedro, Sumaré e Tietê. Com mais de seis mil 
colaboradores, a empresa segue em expansão. (DA REDAÇÃO)

PAGUE MENOS REALIZA 
MEGA SALDÃO NESTA 6ª

DIVULGAÇÃO

Americana conquistou, em 2021, o primeiro lu-
gar no estado de São Paulo em ações volta-
das à erradicação do trabalho infantil. O mu-
nicípio ocupava, em 2020, a segunda posição 
por ações de enfrentamento ao trabalho infan-
til, de acordo com informações publicadas pe-
lo Sistema de Monitoramento do Peti - Simpeti.

“A infância deve ser preservada para que ca-
da criança possa desenvolver suas capacida-
des motoras e intelectuais na escola e por is-
so, este resultado é tão importante para nós. 
Americana está de parabéns por dar andamen-
to a esta ação essencial de erradicação do tra-
balho infantil e pela conquista da melhora no 
índice”, disse o prefeito Chico Sardelli (foto).

Desde 2014, Americana fez adesão ao Pro-
grama de Erradicação do Trabalho Infantil (Pe-
ti), com o registro constante das ações efetiva-
mente desenvolvidas nos diferentes territórios 
do município, com orientação dos 5 eixos es-
tabelecidos, informou a coordenadora do Peti 
Americana, Odilamar Lopes Mioto. (DA REDAÇÃO)
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FLASH BOLA
Enviada à coluna pelo esportista Chiquinho Barbieri, a foto é de 1989 e foi feita na quadra da Praça de Espor-
tes Marcos Antonio Gobbo, no Jardim São Pedro. É o time da Di Grecco, campeão do Campeonato Municipal 
de Futebol de Salão da 2ª Divisão daquele ano.

A partir da esquerda, estão na imagem: em pé - Fernando, Odail Oliveira, Juninho Collor, Leco Soares, 
Brauner Seixas, Irlei, Pedrinho Pennacchioni, Rui Grecco, José Carlos Faé e Canha; agachados - Anderson Gi-
menez, Nilson, Dado Soares, Português, Chiquinho Barbieri e Jaime Pio. Americana viveu grandes momentos 
no futsal, mas nada comparado aos anos 1980. Os jogos, tanto da 1ª como da 2ª divisão, levavam grande pú-
blico ao São Pedro e superlotavam o Centro Cívico nas finais. Bons tempos...

COM O BAXOLA
Durante as festas de final de ano, em Natal, 
no Rio Grande do Norte, o americanense 
Rafael Panhoca encontrou o jogador Dudu, 
do Palmeiras. Como bom palmeirense, Ra-
fael não desperdiçou a oportunidade e re-
gistrou o momento com o atacante.

NIVER
Apaixonado por esportes, 
principalmente tênis, Pie-
tro Strapasson Trevizam 
completou 10 anos no úl-
timo dia 2. O garoto é filho 
do casal Raphael e Giulia-
ne - ela comandao marke-
ting da Cemara Loteamen-
tos. Parabéns e saúde!

COTADO
O Clube do Bosque tem elei-
ção no meio do ano. Em seu 
segundo mandato, o presi-
dente da Diretoria Pedro Alva-
ro Aguiar está fora da disputa.

Entre os nomes cotados 
para a sucessão, quem apa-
rece com força é Carlinhos 
Carrion (foto), que é sócio 
do clube há décadas e atual-
mente preside o Conselho 
Deliberativo. É provável que 
a maioria dos atuais vices 
permaneça. O cenário, cer-
tamente, ficará mais claro 
nos próximos meses.

PRESIDENTE
Profissional da área de educa-
ção física, Luiz Mattos (2º d/e) 
assumiu a presidência da Aema 
(Associação Esportiva Meninas 
de Americana), responsável pe-
lo futebol feminino da cidade.

Com mandato até 2024, Luiz 
é o sucessor de Rodrigo Ferraz, 
que comandou a entidade até o 
final do ano passado.

“Quero fortalecer parcerias 
para trabalhar projetos de qua-
lidade em Americana, fomen-
tando a importância das leis 
de incentivo e construindo um 
legado”, disse Luiz Matos em 
mensagem enviado à coluna 
por WhatsApp.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

WADO PELLIZONI

ARQUIVO PESSOAL DIVULGAÇÃO
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ESPORTE
GOLEIROS

DA REDAÇÃO

O filme documentário que con-
ta a história do goleiro Daniel 
Fuzato, da Roma da Itália, e da 
Escola de Goleiros Camisa 1, de 
Americana, gravou suas últimas 
cenas em dezembro. Dividi-
das em dois dias, as gravações 
aconteceram em três locações: 
na sede da Camisa 1, no bairro 
Machadinho, em um campo de 
futebol de terra, no Jardim Bra-
sília, e na casa dos pais de Da-
niel, em Santa Bárbara d’Oeste.

As cenas contaram, por 
exemplo, a chegada do golei-
ro à Escola de Goleiros, além 
da captação das fotos de ar-
quivo pessoal, camisas de fute-
bol e troféus. O ponto alto das 
gravações aconteceu na rua, 
em frente à própria EG, além 
do campo de terra, que contou 
com a participação dos alunos 
da Camisa 1 e garotos do bairro.

“Foram dois dias especiais, 
que conseguimos mostrar que 

Estreia está
programada
para abril,
justamente no
Dia do Goleiro

WWW.JORNALOJOGO.COM.BR

o futebol acontece nos mais di-
versos lugares, na rua, no so-
ciety e em um campo de terra, 
em uma linda praça. Cenas que 
hoje são difíceis de acompanhar, 
como um garoto com chine-
lo nas mãos fazendo a vez das 
luvas, pés no chão, sol quente 

e muita alegria. Tudo que faz a 
gente se apaixonar pelo fute-
bol”, disse, muito emocionado, 
o jornalista Alex Ferreira, rotei-
rista e idealizador do filme.

A partir de agora, todo o 
material captado parte para o 
processo de edição de vídeo 

e produção de áudio. O filme 
tem estreia prevista para 26 de 
abril deste ano, não por acaso 
nas data em que se comemora 
p Dia do Goleiro.

O filme tem realização do 
Proac (Programa de Ação Cul-
tural) e da produtora de ví-

deo iTV Vídeo e Comunicação, 
com patrocínio do Supermer-
cados São Vicente e da Papi-
rus, além do apoio da Sanfar-
ma, MBM Logística, Indústrias 
Najar e Camisa 1. A produção 
cultural é da 3marias e a dire-
ção geral é de Pablo Uranga.

DIVULGAÇÃO ARQUIVO PESSOAL

Campo de futebol de terra, no Jardim Brasília, foi um dos locais das últimas gravações, em dezembro
O jornalista Alex Ferreira
é idealizador do projeto


