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ARQUIVO PESSOAL

ETERNIZADO
O corredor Rogério Almeida, de Americana, eternizou
seu nome na Dopey Challenge Walt Disney, maratona

realizada em Orlando, nos Estados Unidos. Em janeiro, ele
completou o desafio pelo quinto ano e agora passa a ter
um número vitalício. Foram 78 km em quatro dias. P. 12

DIRETORIA DO RIO 
BRANCO CONVERSA COM 

TÉCNICO E MONITORA 
JOGADORES PARA 

DISPUTA DA BEZINHA. P. 5

PRESIDENTE DA LBF, 
RICARDO MOLINA 

REVELA OTIMISMO PARA 
TEMPORADA QUE TERÁ  10 
EQUIPES EM QUADRA. P. 7

AMERICANENSE 
FABIO CASAGRANDE É 

CONFIRMADO NA SCUDERIA 
MARTINO PARA O TCR 
SOUTH AMERICA. P. 6

DUDA BAIRROS | DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE MAIO DE 2018
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DESAFIO REÚNE 1,4 MIL SOB CHUVA
CORRIDA DE RUA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Debaixo de muita chuva, a sexta 
edição da corrida de rua Desafio 
do Guerreiro foi realizada na ma-
nhã de domingo (30), em Ame-
ricana.  De acordo com a Crono-
serv Cronometragem Eletrônica, 
1480 atletas completaram a pro-
va – 844 homens e 636 mulhe-
res. A organização foi da Chelso 
Sports. Com largada e chegada 
na Praça Comendador Muller, no 
centro, o Desafio passou por di-
versas ruas e avenidas de Ame-

ricana, a maioria delas na re-
gião dos bairros Frezzarin, Resi-
dencial Nardini, Jardim Ipiranga, 
Jardim São Paulo e Vila Medon.

A maior distância, que era de 
19 km, foi reduzida para 16,5 km 
em razão de alguns trechos te-

rem ficado alagados por causa 
da chuva, segundo explicou Luiz 
Aparecido da Silva (Cido), dele-
gado técnico da Federação Pau-
lista de Atletismo (FPA).

Os vencedores foram Fá-
bio Paiva Mota, de Brotas, e 
Ana Preda, de São Paulo. Fábio, 
que é da equipe Globorunners, 
completou a prova em 56 mi-
nutos e 21 segundos. Já Ana, da 
Corre no Riozinho, fez o percur-
so em 1h13m47s.

Nos 10 km, Antonio Marco 
Pereira de Araújo, que é de Pira-
cicaba e corre pela Top Training 

(Americana), foi o ganhador 
no masculino com o tempo de 
31 minutos e 47 segundos, en-
quanto a americanense Natália 
Regina Painelli, da S2 Assesso-
ria Esportiva, garantiu o primei-
ro lugar no feminino com a mar-
ca de 40 minutos e 18 segundos.

Já nos 5 km, vitórias de Luan 
Bissoli, da Prenda Gaúcha (Ame-
ricana), e da barbarense Flávia 
Catherino Lemma, da Assesso-
ria Bruno Frizzarini (Americana), 
com os tempos de 16 minutos e 
2 segundos, e 20 minutos e 57 
segundos, respectivamente.

Maior distância
teve que ser
reduzida por
causa de ruas
com alagamento

TOP 5
16,5 KM MASCULINO

1º Fábio Paiva Mota Globorunners 56m21s
2º Adilson Coelho Pinheiro Livress 56m53s

3º Josael Domingos dos Santos Corredores Independentes 
de Capitólio 58m35s

4º Carlos Henrique Paiva Souza Assessoria Giovani dos Santos 1h01m14s
5º Barnabé Gomes de Lima Raia 1 1h02m11s

16,5 KM FEMININO
1º Ana Preda Corre no Riozinho 1h13m47s
2º Carolina Candea da Silva 1h13m49s
3º Alessandra Wenzel Papirus 1h16m43s
4º Sueli Ramos Silva Bora Lá Assessoria 1h16m54s
5º Rosângela dos Santos Natal 48 BPMI 1h17m06s

10 KM MASCULINO

1º Antonio Marco Pereira 
de Araújo Top Training 31m47s

2º Lucas Bissoli Prenda Gaúcha 32m41s
3º Ivamar de Oliveira Suites Araújo 34m25s
4º Aldo Carlos de Morais Globorunners 35m32s
5º Dejair Alves Mazaia Rio das Pedras 36m07s

10 KM FEMININO
1º Natalia Regina Painelli S2 Assessoria Esportiva 40m18s
2º Andreia Rabelo da Silva Santos Grupo Solo 45m13s
3º Iris Flávia Moitinho Silva Run For Life 47m21s
4º Geise Maria da Silva de Souza S2 Assessoria 48m49s
5º Maria de Fátima Martins Silveira TSA Run 49m13s

5 KM MASCULINO
1º Luan Bissoli Prenda Gaúcha 16m02s
2º Luís Henrique Morais Costa Suites Araújo 16m26s
3º Marcelo Malteze M.Malteze Fisioterapia 16m55s
4º Romenigue Oliveira Santos Rome Training 17m02s

5º Douglas Junior 
Ferreira da Costa Frajolas Runners 17m19s

5 KM FEMININO
1º Flávia Catherino Lemma Bruno Frizzarini 20m57s
2º Débora Colello Bruno Empyreo Runners 21m08s
3º Mirian de Farias Triaction Team 21m53s
4º Lara do Nascimento Fernandes Dantas Run 22m12s
5º Viviane Celes Vou de Boa 23m15s

Fábio Mota, Adilson Pinheiro e Josael dos Santos, na subida da Cillos, dominaram os 16,5 km do Desafio

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE JANEIRO DE 2022
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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

4 JOGOS MOVIMENTAM COPA MAGSAC
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A primeira rodada da 8ª Copa 
MagSac Embalagens de futebol 
minicampo, que tinha início pro-
gramado para a noite de ontem 
(3) com o Super Senior, prosse-
gue amanhã (5) com quatro jo-
gos movimentando os times da 
categoria Jovens na sede náuti-
ca do Rio Branco, na região da 
Praia dos Namorados.

Os confrontos marcados pa-
ra as 15 horas são Alumiaço x 
Posto 7 e Della Vita x Fogo No-
bre. Na sequência, às 16 ho-
ras, haverá Andrade Contábil x 
Renan de Angelo Assessoria e 
Peol Ar Condicionado x Z Sport. 
O campeonato tem sequência 

na quinta-feira (10), com a se-
gunda rodada do Super Senior: 
Kdecore x Alumiaço, Microges-
tão Sistemas x Casa do Constru-
tor e Posto 7 x Estrudena, todos 
às 19h15; Amantex x Vidromania 
e MB Celulares x Pé de Chumbo, 
ambos a partir das 20h30.

As categorias Intermediária 
e Senior têm a primeira rodada 
programada para os próximos 
dias 15 e 16, respectivamente.

De acordo com Vinicius Car-
reon (Roller), vice-presidente Fi-
nanceiro e gestor da sede náuti-
ca, a Copa MagSac Embalagens 
deste primeiro semestre está 
sendo disputada em homena-
gem a Fleury Ribeiro e Ruiter 
Batistuzzi, que foram conselhei-
ros vitalícios do Rio Branco e fa-
leceram no ano passado.

O campeonato envolve apro-
ximadamente 300 sócios do Rio 
Branco, divididos em 32 times 
de quatro categorias. A disputa 
vai até a metade do ano.

VETERANOS ABRE RODADA NESTA 6ª

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

As chuvas que têm caído em 
toda região adiaram a segun-
da rodada do campeonato de 
minicampo do Veteranos, que 

aconteceria na semana pas-
sada, no clube de campo, no 
bairro São Luiz. Os jogos serão 
remarcados para novas datas 
pela diretoria de Esportes.

Se o mau tempo não atrapa-
lhar, a terceira rodada da fase de 
classificação será aberta nes-
ta sexta-feira (4) com quatro jo-
gos. No Master, haverá Galmar 
Ferramentas x Ecosu Sucatas, 
às 19 horas, e Help Parafusos x 
Acapulco Imóveis, às 20h15. No 

Senior, as partidas são Joia Cal-
çados x Casa do Construtor, às 
19 horas, e Termo Americana x 
Bar do Zé Carlos, às 20h15. Sete 

jogos serão disputados amanhã 
(5), três deles pela Intermediária: 
Supermercados Pérola x Z Sport, 
às 15h30; Linhas São Vito x JRT 
Hobbies, às 16h40; e Optilar Óp-
tica x Ecosu Sucatas, às 17h50.

Pelo Master, os duelos são 
Tabatex Têxtil x Hitscolor, às 
16h15, e Distema Decorações x 
Posto São Vito, às 17h25; e no 
Senior, Dama Bier x JRT Hob-
bies, às 16h15, e Tec Têxtil x 
Ecosu Sucatas, às 17h25.Z Sport entra em campo na tarde de sábado

VETERANOS | DIVULGAÇÃO

IATE PROGRAMA 
INÍCIO PARA MARÇO
ZARAMELO JR.

 @zaramelojr

Vice-presidente do Iate Clube 
de Americana, José Luiz Bar-
budo (Zé Luiz) disse ao O JOGO, 
esta semana, que o início do 
campeonato de minicampo 
está programado para março, 
possivelmente com os jogos da 
primeira rodada no dia 5. A dis-
puta envolverá oito times, cada 
um formado por 9 jogadores - 
um goleiro e nove de linha.

"Estamos nos reunindo pa-
ra definir regulamento e ques-
tões técnicas. Existe a possibi-
lidade de fazermos uma cate-
goria para o pessoal mais anti-
go, mas ainda não há nada cer-
to neste sentido", comentou 

Zé Luiz confirma a
abertura para março

Zé Luiz. O dirigente confirmou 
que a coordenação do cam-
peonato segue sob responsa-
bilidade do esportista Paulo 
Kraide Piedade (Paulinho Filé).

ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE DEZEMBRO DE 2021

Copa MagSac tem rodada entre os jovens neste sábado

Por causa das
chuvas, jogos
da 2ª rodada
tiveram que
ser adiados

ZARAMELO JR | O JOGO | 11 DE SETEMBRO DE 2021
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Com a participação de 32 pilotos, divididos em 
duas baterias de duas corridas cada, a Copa 
Kichute 2022 teve abertura na noite de 27 de 
janeiro, no kartódromo de Nova Odessa.

O ganhador da rodada foi Fernando Diniz, 
que totalizou 94 pontos ao ficar em primeiro 
lugar nas duas provas de sua bateria.

Leonardo Gianfagna e Ryan Kenji de Abreu 
Nishioka terminaram a etapa empatados com 
81 pontos. Nos critérios técnicos de desempa-
te, Gianfagna assegurou o segundo lugar, en-
quanto Nishioka foi o terceiro.

O Top 5 ainda contou com Caio Henrique Tei-
xeira, quarto colocado com 79 pontos, e Joel 
Civelli Neto, quinto com 78. A Copa Kichute de 
Kart tem organização do piloto Raphael Correa 
(foto). A próxima etapa está agendada para o 
dia 24 deste mês, a partir das 19 horas, no Kar-
tódromo San Marino, em Paulínia. (ZARAMELO JR.)

DINIZ VENCE NA ABERTURA DA KICHUTE

DIVULGAÇÃO

Todos os 26 pilotos do grid da Copa Sópneus 
Goodyear de Kart Pé de Chumbo estão sendo 
fotografados no estúdio do profissional Wa-
do Pellizoni. As imagens serão utilizadas nas 
mídias de divulgação do campeonato, tanto 
digitais  como impressas, além do site oficial -  
http://www.kartpedechumbo.com.br/.

“A gente não leva jeito para modelo, mas 
o trabalho é bem profissional e a divulgação 
sempre fica muito bacana. Detalhes assim é 

que tornam o Pé de Chumbo diferenciado 
no kartismo”, disse o piloto Rogério Pom-
permayer (foto), um dos primeiros a partici-
par da sessão de fotos.

A temporada 2022 do PD’Chumbo tem 
abertura programada para 19 de março, no 
Kartódromo San Marino, em Paulínia. Ao 
longo do ano, serão 10 etapas, todas em ro-
dada dupla. O encerramento está previsto 
para 19 de novembro. (ZARAMELO JR.)

PILOTOS DO PD’CHUMBO 
POSAM PARA FOTOS

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE FEVEREIRO DE 2022

A edição 2022 da Copa Sanremo terá três ca-
tegorias, segundo informações do organizador 
Ivan Milani (foto): Pro, Light e Junior, está des-
tinada a pilotos na faixa etária de 11 a 14 anos. 

“Nosso objetivo é resgatar a Junior, que hoje, de 
modo geral, tem poucos pilotos participando”, 
disse Ivan. A abertura da temporada está mar-
cada para o dia 12, a partir das 8h30, no Kartó-
dromo San Marino, em Paulínia. Ao longo do ano, 
serão 10 etapas, sempre com duas baterias por 
categoria. Ivan acredita que, em média, 40 pilo-
tos, participarão de cada rodada. (ZARAMELO JR.)

SANREMO TERÁ 3 
CATEGORIAS EM 2022

ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE JANEIRO DE 2021
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RB AVALIA PERFIL DE TÉCNICO
BEZINHA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O presidente do Rio Branco, 
Gilson Bonaldo, disse ao O JO-
GO que o clube vem conver-
sando com técnicos e moni-
torando jogadores visando o 
Campeonao Paulista da Se-
gunda Divisão (Bezinha).

“Estamos fazendo contato 
com vários técnicos, falando 
sobre planejamento e avalian-
do o perfil para ver aquele que 
melhor se encaixa em nosso 
projeto. Queremos trazer um 
nome forte”, afirmou Bonaldo.

“Quanto a jogadores, esta-
mos monitorando. Três estão 
esperando documento para as-
sinar pré-contrato. Algumas si-
tuações estão bem encaminha-
das”, acrescentou o dirigente, 
sem revelar nomes. A ideia é 
que a preparação da tempora-
da comece em 1º de março.

Na manhã de sexta-fei-
ra (28), Bonaldo e seu irmão 

Cláudio Luiz, que é vice-pre-
sidente Administrativo do Rio 
Branco, foram à sede da Fe-
deração Paulista de Futebol 
(FPF), na capital, e se reuniram 
com o presidente da entidade, 
Reinaldo Carneiro Bastos.

“Foi uma visita para estreitar 
os laços. O Reinaldo nos dis-
se que o campeonato deve co-
meçar em 24 de abril ou 1º de 
maio. Ele acredita que entre 35 
e 40 times irão participar. Não 
haverá nenhuma cota na 1ª fa-
se”, contou o presidente.

Luís Guilherme Gallo, vice-
-presidente de Futebol do Rio 
Branco, confirmou  que To-

Previsão é
começar a
preparação
para Bezinha
em março

DIVULGAÇÃO

SAMUEL NO 
POUSO ALEGRE
Revelado nas categorias de base do 
Camisa 10 e do Cidade Jardim, de Americana, 
o meio-campista Samuel Andrade, 21 anos, 
foi contratado pelo Pouso Alegre, da cidade 
do mesmo nome, para a temporada 2020 
do Campeonato Mineiro da 1ª Divisão. 

“Jogar a elite de um estadual foi o que mais 
interessou, aliado ao convite do técnico 
Cléber Gaucho. Trabalhar com um 
treinador que jogou na mesma posição 
que atuo, será muito positivo para 
minha evolução”, disse Samuel, que 
tem os direitos federativos pertencentes 
ao XV de Piracicaba. (DA REDAÇÃO)

ni Ferreira será o coordena-
dor técnico, enquanto Diogo 
Amaral permanece como fi-

sioterapeuta. Também está 
certa a permanência dos mé-
dicos Pedro Ribeiro e Leonar-

do Vasconcellos. Gallo disse 
ainda que Rafael Panhoca se-
gue como diretor.

Cláudio Bonaldo, Reinaldo Bastos e Gilson Bonaldo, sexta-feira, na FPF

RIO BRANCO | DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Os destaques da Copa Inver 
de Futebol Amador foram pre-
miados em solenidade realiza-
da na sede do HC Grêmio Es-
porte Clube, na noite de ontem 
(3). O campeonato aconteceu 
entre 7 de novembro e 19 de 
dezembro do ano passado e 
teve como campeão o São Je-
rônimo/Bruxela.

A seleção da Copa teve 
Charles (São Jerônimo), Dio-
go (River Plate), Juninho Carri-
nho (São Jerônimo), Tauã (Des-
cubra) e Rafael (São Jerônimo); 
Renan (Descubra), Diego Mace-
do (River Plate) e Diego Jussa-
ni (Cidade Jardim); Vinicius (São 
Jerônimo), Jobinho (Cantarei-
ra) e Vitor (Atalaia). Os desta-
ques individuais foram o técni-
co Wilson Donega (River Plate), 
os artilheiros Vinicius e Jobinho, 
e o goleiro menos vazado Caio.

AMADOR

DESTAQUE
DA COPA SÃO
PREMIADOS
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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

AUTOMOBILISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O piloto Fabio Casagrande, 
46 anos, de Americana, acer-
tou sua permanência no TCR 
South America para a tem-
porada 2022. Ele correrá pe-
la Squadra Martino, equipe da 
Argentina pela qual disputou 
as últimas corridas no ano pas-
sado. Seu companheiro será o 
argentino Juan Angel Rosso, 
28 anos. A dupla estará a bor-
do do Honda Civic Type R TCR.

“No ano passado, depois de 
muito tempo sem correr, resol-
vi voltar à atividade quando 
soube que o TCR estava che-
gando no continente. Foi uma 
temporada desafiadora por-
que minha condição física não 
era a ideal e tive que me acos-
tumar com os carros de tração 
dianteira, que nunca havia an-
dado antes”, disse Casagrande 
ao site oficial da categoria.

Apesar das dificuldades, o 
piloto de Americana foi vice-

-campeão da Trophy, catego-

ria que reúne pilotos que não 
vivem exclusivamente do au-
tomobilismo, e sexto na classi-
ficação geral. “Agora em 2022, 
com um carro mais moderno 
e conhecendo a categoria e a 
equipe, espero alcançar resul-
tados mais consistentes. Estou 
muito contente em participar 
de toda temporada pela Squa-
dra Martino e vou lutar por coi-
sas mais importantes”, comen-
tou o piloto americanense.

Gerente da Squadra Martino, 
Sebastían Martino falou que a 
pré-temporada com Casagran-
de e Rosso começará a partir 
do próximo dia 15. “A ideia é fa-
zer três ou quatro testes antes 
de viajar para a primeira prova”, 
afirmou Sebastían.

CALENDÁRIO
A temporada 2022 do TCR 
South America terá oito etapas, 
sendo três delas no Brasil, três 
na Argentina e duas no Uruguai. 
A abertura está programada 
para 3 de abril, no autódromo 
Velocittà, em Mogi Guaçu. A se-
gunda rodada será no dia 1º de 
maio, em Interlagos, enquanto 
a terceira acontece no dia 5 de 
junho, em Goiânia.

A quarta e a quinta etapas 
estão marcadas para o Uruguai, 
dias 17 de julho e 28 de agosto, 
em autódromos ainda a serem 
definidos. Na Argentina, que 
também ainda não indicou os 
locais das corridas, as rodadas 
serão nos dias 18 de setembro, 
9 de outubro e 6 de novembro.

Piloto de
Americana
vai estar
a bordo do
Honda Civic

Casagrande acertou 
com equipe da Argentina 
para a temporada 2022

DIVULGAÇÃO

CASAGRANDE PERMANECE NO TCR
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celioautomoveis.com.br

19 3406-4224
Av. Paulista, 207 • Colina • Americana

BASQUETE

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Presidente da LBF (Liga de Bas-
quete Feminino) e empresário de 
Americana, Ricardo Molina mani-
festou otimismo para a tempora-
da 2022, que tem abertura pre-
vista para 8 de março. A 11ª edi-
ção do campeonato terá a par-
ticipação de 10 equipes, mesmo 
número registrado em 2014/15 
e 2019. “Voltamos a ter 10 times. 
Isso é fruto do trabalho, de par-

cerias importantes e de clubes 
motivados”, afirmou Molina. “A 
LBF é uma das ligas nacionais 
mais equilibradas”, acrescentou.

O dirigente ressaltou que 
“quando assumimos a presidên-

Presidente
ressalta o
trabalho de
reconstrução
da entidade

Mesmo afastada da Liga de 
Basquete Feminino já há algum 
tempo, Americana segue como 
a maior campeã do campeona-
to nacional. Das 10 edições rea-
lizadas até aqui, a extinta equipe 
local conquistou os títulos nas 
temporadas 2011/12, 2013/14, 
2014/15 e 2016/17. O Sampaio 
Basquete foi campeão duas 
vezes - 2015/16 e 2019. San-

to André (2010/11), Sport Re-
cife (2013), Campinas (2018) e 
Itu (2021) conquistaram um tí-
tulo cada. Durante muitos anos, 
Americana foi a principal força 
do basquete feminino do Brasil. 
A maioria dos títulos veio na ges-
tão da ADCF Unimed. A equipe 
também entrou em quadra por 
duas temporadas em parceria 
com o Corinthians. (ZARAMELO JR.)

AMERICANA SEGUE 
COMO MAIOR CAMPEÃ

Babi Honório e Meli Gretter festejam tetracampeonato

ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE MAIO DE 2017

cia (em 2017), nos comprome-
temos a reconstruir a Liga e 
agora estamos colhendo os re-
sultados. Sempre deixamos cla-
ro que se é para fazer, que seja 
bem feito.” A novidade da com-

petição deste ano é o retorno 
do Sorocaba e do Sport Reci-
fe. Também estarão em quadra 
Santo André, Catanduva, Itu, 
Araraquara e Campinas, todos 
de São Paulo; Blumenau, de 

Ricardo Molina: “Se é para fazer, que seja bem feito”

ALEX FERREIRA | 7 DE NOVEMBRO DE 2021

Santa Catarina; Sampaio Bas-
quete, do Maranhão; e Sodiê, 
do Rio de Janeiro.Na 1ª fase, os 
times se enfrentam em turno e 
returno. Os oito melhores avan-
çam às quartas de final, que te-
rão disputa em melhor de três 
e jogos no cruzamento olímpi-
co (1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º 
x 5º). As semifinais também se-
rão em melhor de três, enquan-
to as finais em melhor de cinco.

O primeiro jogo será em 8 
de março, com transmissão ao 
vivo pela TV Cultura - a divul-
gação da tabela acontece du-
rante as próximas semanas.

PÚBLICO
O regulamento do campeonato 
e demais normas da tempora-
da foram aprovados terça-feira 
(1), por videoconferência. Ficou 
definida a volta do público aos 
ginásios seguindo o protocolo 
de covid, como apresentação 
do esquema vacinal completo 
e cumprimento das normas sa-
nitárias, como uso de máscara 
e distanciamento social.

MOLINA OTIMISTA PARA TEMPORADA
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

A FAM (Faculdade de Americana) inaugurou sábado (29) o Hospital Veterinário 
FAM. O investimento foi de R$ 18 milhões, gerando 100 empregos diretos. 

Para a cerimônia de inauguração, Viviane Corral e o marido Gustavo Azzolini, diretor 
administrativo da FAM, recepcionaram familiares, diretores e gerentes da instituição, 

políticos da região e autoridades locais, além da imprensa. Em tempo: parabéns a 
Gustavo Azzolini, aniversariante especial desta semana – apagou velinhas na terça-

feira (1). Confira algumas presenças nas fotos by João Carlos Nascimento.

Os anfitriões Viviane Corral e Gustavo Azzolini

Regina Castilho (delegada da Mulher), o empresário
Oswaldo Nogueira, a delegada seccional Marta Rocha
e o tenente coronel Adriano Daniel, comandante do
19º Batalhão de Polícia Militar de Americana

A matriarca Emilia Corral
emocionada com o legado
do marido, Florindo Corral

Amanda Corral Furlan,
que apagou velinhas no
mesmo dia da inauguração

O deputado estadual Bruno Lima
com o prefeito Chico Sardelli

Novo casalzinho da city:
Maine Corral Furlan e Ricardo Miante
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APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA
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APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

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

TÔ MUITO BEGE!
Ai ai ai... E o paquitão bem conhecido e badalado, que 
foi dispensado sem maiores explicações da produção da 
cantora recém separada?! No baixo clero, corre a boca 
miúda de que o figurão teria sido pivô da separação. 
O boy acabou bloqueado pela ‘pneu’. Chora não, Adamastor!

VELINHAS!
Comemorando idade 
nessa sexta: Iza Bertie, 
Fernanda Marchette, 
Monica Romi Zanatta, 
Ricardo Diniz, Juliana 
Mansano Furlan e Valéria 
Frizzarin. No sábado é vez 
de Toco Hans, Karina Dei 
Santi, Theo Pioli Trevisani, 
Juliana Porteiro e Magali 
Falcão, assoprarem 
velinhas. E no domingo, 
Andreia Rosa, Rafael 
Euphrasio, Marcelo ‘Téo’ 
Feola (foto), Monique 
Maniezzo, Alisson Armelin, 
Kleber Henrique Oliveira 
e Andre Feldman são 
aniversariantes do dia.Alex Ferreira Marlon Freitas, leia-se Vox 90

Adriana Corral A formanda Tainara Cunha

Lara Corral Azzolini

Jairo Rocha

Alberto Teixeira França 
Filho, coordenador do curso 
de Veterinária da FAM

Jorge Salomão, diretor geral
do Hospital Veterinário FAM

Denis Andia, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste
Rafael Piovezan e o vice, Felipe Sanches Letícia Dollo e Pedro Ferreira

Juliana e Thiago Azevedo Beto Lahr e o filho Guilherme

Casal queridíssimo: Eliane e Marcelo Corral

Carlos Bazanella e Guido Ongarato Marina Beckedorff e Mariana Campana
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DR. RAFAEL DE BARROS

R$ 18 MILHÕES

ALEX FERREIRA

A FAM (Faculdade de Ameri-
cana) inaugurou, na manhã de 
sábado (29), na região da Praia 
Azul, o Hospital Veterinário 
FAM para animais de pequeno 
e grande portes ou selvagens. 
Participaram da cerimônia de 
inauguração diretores e geren-
tes da instituição, políticos da 
região e autoridades locais.

Com R$ 18 milhões de inves-
timento e geração de 100 em-
pregos diretos, o espaço con-
ta com 20 mil metros quadra-
dos de área, quatro mil metros 
quadrados de área construí-
da com seis consultórios, far-
mácia, dois laboratórios clíni-
co, bloco cirúrgico de peque-
nos animais, grandes animais 
e selvagens, além de clínica de 
grandes, seis cocheiras de in-
ternação, cinco piquetes, en-
tre outros espaços para o cui-

dado dos animais. Para os alu-
nos do curso de medicina vete-
rinária, o espaço disponibiliza 
estrutura com salas de aula e 
laboratórios, além do acompa-
nhamento dos procedimentos 
cirúrgicos realizados no Hospi-
tal Veterinário. À população de 
Americana e região, o Hospital 
Veterinário FAM oferece ser-
viços como consultas, interna-
ções e outros procedimentos 
veterinários a preços populares.

Os médicos veterinários 
também podem usufruir da es-
trutura e realizar seus atendi-
mentos para animais de gran-

de porte. Uma estrutura dire-
cionada com centro cirúrgico, 
clínica de grandes, cocheiras e 
piquete de soltura.

“Com a abertura do Hospi-
tal Veterinário FAM,  toda a po-
pulação terá acesso, com custo 
mais acessível, a consultas, ci-
rurgias, exames laboratoriais. 
Todos esses processos serão 
realizados por médicos veteri-
nários formados e acompanha-
dos por alunos do curso de me-
dicina veterinária da FAM”, des-
tacou o diretor Gustavo Azzolini.

O Hospital Veterinário FAM 
também já fechou diversas 
parcerias com setores públi-
cos como o Centro de Contro-
le de Zoonoses e Parque Eco-
lógico, ambos de Americana, 
e Secretaria de Meio Ambien-
te de Limeira, entre outros. Pa-
ra agendar os atendimentos é 
preciso ligar para: (19) 2220-
2196 ou (19) 99871-6498.

Hospital gera
100 empregos
e já fechou
parcerias com
setores públicos

Azzolini destaca atendimento com estrutura e preços mais acessíveis

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE JANEIRO DE 2022

EXPORTAÇÕES

PARCERIA GARANTE APOIO A EMPRESAS
DA REDAÇÃO

Numa parceria entre a Prefei-
tura e a InvestSP, empresas de 
Americana poderão se candi-
datar a vagas para a terceira 
turma do Exporta SP, que vi-
sa dar apoio na exportação de 
produtos e serviços para star-
tups, micro, pequenas e médias, 
de qualquer setor.

A capacitação é online e 
conta, além de seções em gru-
po, com mentorias individuais, 
para debater as necessidades 
de cada negócio. “Americana 
tem grande potencial de de-
senvolvimento econômico e a 
exportação de itens produzidos 
aqui é um dos pilares para a re-
tomada de uma economia local 

forte. Em 2021, tivemos resulta-
dos recordes nas exportações e 
não tenho dúvida nenhuma de 
que as empresas da cidade po-
dem conquistar índices ainda 
melhores, especialmente com 
o apoio e a capacitação ofere-
cida pelo Poder Público”, disse 
o prefeito Chico Sardelli.

Quem quiser concorrer a 
uma vaga na próxima turma, de-
ve se inscrever até o próximo dia 
11 pelo site www.investsp.org.br. 
O Exporta SP já capacitou 355 
empresas que não exportavam 
ou que já vendiam para o exte-
rior e precisavam melhorar seus 
modelos de negócio. “No ano 
passado, tivemos uma consul-
toria por meio do Peiex (Progra-
ma de Qualificação para Expor-

tação) em parceria com a Apex-
-Brasil. Agora, com o InvestSP, 
os empresários poderão apro-
fundar ainda mais o conheci-
mento no setor de exportação e 
estarão preparados para iniciar 
essa operação ou aperfeiçoá-

-la caso já a possuam. America-
na já teve recorde em exporta-
ções no ano passado e, no que 
depender do nosso trabalho, 
vai seguir crescendo”, afirmou 
o secretário de Desenvolvimen-
to Econômico, Rafael de Barros.

Com o dólar em alta, cota-
do há vários meses acima dos 
R$ 5, as empresas brasileiras fi-
caram mais competitivas e têm 
buscado mercados lá fora pa-
ra aumentar o faturamento. Po-
rém, muitos negócios, princi-

palmente os de menor porte, 
fracassam pela falta de conhe-
cimento e de suporte. Os ana-
listas da InvestSP identificaram 
gargalos que precisam ser eli-
minados para que essas em-
presas consigam exportar.

“É equivocada a visão de que 
exportar é algo só para empresa 
grande. O que acontece é que as 
pequenas muitas vezes pecam 
pelo desconhecimento sobre 
assuntos como câmbio, logística, 
adaptações do produto ou servi-
ço e posicionamento internacio-
nal. O Exporta SP ajuda empre-
sas com esse tipo de dificulda-
de e, historicamente, 20% come-
çam a exportar já durante o pro-
grama”, explicou o presidente da 
InvestSP, Gustavo Junqueira.Barros cita aperfeiçoamento na área de exportação

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE FEVEREIRO DE 2022
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PAGUE MENOS REINAUGURA LOJA 3
REFORMULADA

DA REDAÇÃO

A Rede de Supermercados Pa-
gue Menos reinaugurou, terça-

-feira (1), a Loja 3, que fica na 
junção da rua das Castanhei-
ras, com a Avenida de Cillo, no 
Jardim São Paulo. Participaram 
da solenidade o prefeito Chi-
co Sardelli, o vice Odir Demar-
chi, os secretários Rafael de Bar-
ros (Desenvolvimento Econômi-
co) e Alisson Roberto (Comuni-
cação), o assessor parlamentar 
Erik Jean Faria, representando o 
presidente da Câmara de Verea-
dores, Thiago Brochi, e o padre 
Ricardo Aparecido dos Santos, 

da Paróquia São Domingos Sá-
vio, que fez a benção. Além das 
autoridades, também estiveram 
presentes os sócios proprietá-
rios Laerte Santichio e Antonio  
Santichio, juntamente com as 
esposas, filhos, a matriarca da 
família Aparecida Aurora San-
tichio, e os executivos da Rede, 
Jefferson George (presidente) e 
Fábio Alves (CFO).

Em seu discurso, Rafael de 
Barros falou da importância da 
atração de novas companhias 
para a cidade, e que o compro-
misso da atual gestão é contri-
buir com as empresas que já 
estão em Americana. Por sua 

vez, Jefferson George lembrou 
que a loja reinaugurada abriu 
suas portas em 1997: “Já se 
passaram 25 anos, e o Pague 
Menos continua expandindo, 
graças aos nossos clientes que, 
diariamente, compram nas lo-
jas e confiam na qualidade dos 
nossos produtos e ofertas.”

A loja foi reformulada para 
seguir o padrão atual das uni-
dades da Rede, com altera-
ção em todo o espaço interno 
e externo, ampliação na área 
de vendas para 2.950 m², mo-
dernização das gôndolas e dos 
equipamentos e criação de es-
tacionamento com vagas co-

bertas para oferecer melhor co-
modidade aos clientes.

Toda climatizada e com la-
yout moderno, agora a lo-
ja possui 19 checkouts, sendo 
quatro de autoatendimento, 
Mall com duas lojas satélites 
e estacionamento interno pa-
ra 188 veículos. A maioria dos 
colaboradores que já traba-
lhavam no local anteriormen-
te permanece, totalizando um 
time com 221 pessoas, sendo 
que 51% são mulheres.

Uma novidade da reinau-
guração foi o carrinho pet do 
Pague Menos, que facilitará a 
compra de quem não abre mão 

de levar o bicho de estima-
ção ou que necessita da com-
panhia do animalzinho. Depois 
do evento, a loja funcionou nor-
malmente e os cliente puderam 
conferir as reformulações e as 
ofertas, com vendas que supe-
raram as expectativas.

Além das compras na loja fí-
sica, que funcionam das 7 às 22 
horas, os moradores de Ameri-
cana e região poderão realizar 
suas compras pelo site e esco-
lher entre receber em casa ou 
retirar na loja. O espaço destina-
do para retirada continua exclu-
sivo e com a mesma comodida-
de já oferecida antes da reforma.

SOBRE 
A REDE
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, 
Hortolândia, Indaiatuba, 
Limeira, Nova Odessa, 
Paulínia, Piracicaba, 
Santa Bárbara 
d’Oeste, Salto, São 
Pedro, Sumaré e 
Tietê. A empresa 
possui um complexo 
administrativo e 
logístico, com 200 mil 
m², em Santa Bárbara 
d’Oeste, além de um 
frigorífico instalado 
em Nova Odessa. 
Com mais de seis mil 
colaboradores, segue 
em constante expansão.

Aparecida Aurora Santichio, ao centro, no corte simbólico da fita Erik Jean, Odir Demarchi, Chico Sardelli e Antonio Santichio

PAGUE MENOS | DIVULGAÇÃO ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE FEVEREIRO DE 2022
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ROGÉRIO ETERNIZA NOME NA DISNEY
78 KM

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O diretor de relações sindicais 
Rogério Almeida, 44 anos, de 
Americana, eternizou seu no-
me no Dopey Challenge Walt 
Disney, em Orlando, na Flória, 
nos Estados Unidos. Em janeiro 
deste ano, durante quatro dias 
seguidos, ele percorreu total de 
78 km: foram 5 km no primeiro, 
10 km no segundo, 21 km (meia 
maratona) no terceiro e 42 km 
(maratona) no quarto.

Rogério cumpriu o desa-
fio por cinco anos - 2017, 2018, 
2019, 2020 e agora em 2022 - 
e, desta forma, será eternizado 
com um número de atleta vita-
lício. “Quem faz cinco desafios, 
adquire esse direito. Consegui 
essa marca e já entrei com a 
documentação para ter o nú-
mero”, disse o maratonista.

Os 5 km, Rogério comple-
tou em 31 minutos; os 10 km, 
em 1h03; os 21 km, em 2h12; e 
os 42 km, em 5h04. “Claro que 
a maratona, no quarto dia, é a 

que exige mais, pois a gente 
vem com o desgaste dos três 
dias anteriores e a partir dos 
21 km o corpo começa a co-
brar, mas foi tranquilo, mes-
mo sem ter sido o meu melhor 
tempo”, comentou.

Dos Estados Unidos, ele 
voltou com seis medalhas: 
quatro do Dopey Challenge, 
também conhecido como De-
safio do Dunga, e duas do De-
safio do Pateta, que é realiza-
do simultaneamente nas dis-
tâncias de 21 km e 42 km.

Americanense
completou o
desafio após
três cirurgias
de um câncer

SUPERAÇÃO
O Dopey Challenge Walt Dis-
ney teve significado mais que 
especial para Rogério Almeida, 
não apenas por eternizar seu 
nome, mas também por supe-
rar o desafio após um câncer 
bastante agressivo.

Em março de 2020, ele foi 
diagnosticado com lipossar-
coma, tumor raro que se inicia 
no tecido gorduroso do cor-
po, mas que pode facilmente 
se espalhar para outras par-
tes moles, como os músculos 
e a pele. Em 18 meses, foram 
três cirurgias, além de inúme-
ras sessões de quimioterapia 

e radioterapia. Rogério co-
meçou a correr há nove anos. 
Trocou a obesidade - pesava 
120 kg - por números expres-
sivos no esporte. Neste pe-
ríodo, já completou 27 mara-
tonas em países como Brasil, 
Estados Unidos, Chile, China, 
Argentina, Colômbia e Marro-
cos, entre outros.

PLANOS
E, seu planejamento é che-
gar à marca de 30 maratonas 
ainda este ano. A 28ª será em 
Brotas, em março, enquanto a 
29ª e a 30ª acontecem no Chi-
le, em maio, em apenas uma 
semana - no Atacama, dia 1º, 
e em Santiago, dia 8. A rotina 
de treinos de Rogério é inten-

sa. A cada sete dias, ele des-
cansa apenas dois e nos de-
mais corre, pedala, faz muscu-
lação e fisioterapia. Sair do se-
dentarismo para tornar-se um 
ultramarotinista também mo-
tivou Rogério Almeida a es-
crever um livro, que será lan-
çado em breve. “Vou contar a 
minha história”, revelou.

Rogério Almeida com medalha após conclusão dos 10 km

ARQUIVO PESSOAL


