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Depois de adiamentos
por causa das chuvas, os
campeonatos de minicampo
do Rio Branco e do Veteranos
voltaram à normalidade
nesta semana. P. 11

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

Comandada por Luiz 
Eduardo Salau (Dado) e 
Alain Sisdeli, a Thunder 
Racing Technology fechou 
parceria com a Scuderia 
CJ para a temporada 
2022 da Stock Car. P. 3

PARCERIA

WINNER ACADEMIA
ANUNCIA RETOMADA
DE PROJETO SOCIAL
PARA CRIANÇAS DE
SANTA BÁRBARA. P. 4

“AMIGOS ATC” DÁ
LARGADA COM JOGOS
EQUILIBRADOS E
DEFINIDOS NO
SUPER TIE-BREAK. P. 12
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Ocontrole de qualidade 
de um medicamento 
é um processo impor-

tante para garantir a seguran-
ça dos produtos e deve ser rea-
lizado de acordo com as espe-
cificações técnicas exigidas pe-
los órgãos competentes. Mas, o 
que uma pessoa leiga deve sa-
ber na hora de adquirir um su-
plemento que seja eficaz e não 
ofereça riscos à sua saúde? Se-
parei aqui neste artigo seis di-
cas, que servirão como passos 
importantes na sua decisão de 
compra pelo melhor produto.

1. Procedência do 
estabelecimento que 
produz o suplemento

O primeiro passo é saber qual 
a procedência do suplemen-
to. Se o produto for manipu-
lado, escolha um local que te-
nha referência, como indica-
ções de amigos e prescrito-
res em geral (médicos, esteti-
cistas, nutricionistas). Vá até o 
estabelecimento pessoalmen-
te, veja se o local é limpo, or-
ganizado, sanitizado. E se tiver 
um visor transparente do labo-
ratório, melhor ainda, pois esta 
visão possibilita acompanhar 
em tempo real onde e como os 
medicamentos são manipula-
dos. O ambiente precisa ter hi-
giene e atender às boas nor-
mas de manipulação. Caso fi-
que em dúvida, não hesite em 

pedir os laudos, as ordens de 
pesagens e as fichas de produ-
ção do seu suplemento.

2. Qualidade da rotulagem
Análise a qualidade da rotu-
lagem dos produtos, que de-
ve ser clean, com informações 
claras de pesagem, indicação, 
efeitos colaterais e dosagem 
correta, sempre assinado por 
uma farmacêutica responsável 
e com todas as especificações 
dos órgãos regulatórios.

3. Proprietário é farmacêutico
Dê preferência para farmá-
cias em quem o proprietário 
é farmacêutico, e não somen-
te um investidor/administra-

dor. Geralmente, é este profis-
sional que assina pelo estabe-
lecimento e está mais apto e 
atualizado através de certifi-
cações e pós-graduações, que 
você pode conferir através do 
LinkedIn, Conselho de Saúde 
ou Curriculum lattes. Não cus-
ta verificar se o farmacêutico 
é conhecido na área e se tem 
responsabilidade e notorieda-
de no assunto.

4. Registro no Ministério 
da Saúde para suplementos 
industrializados
Se o produto for industrializa-
do, verifique se ele possui re-
gistro no Ministério da Saúde, 
pois existem muitas empre-

sas “fundo de quintal”, que ro-
tulam ou fazem o pó sem ne-
nhum controle sanitário e sem 
nenhuma procedência da ma-
téria-prima, o que é um risco 
muito grande para sua saúde.

5. Propostas milagrosas
Não confie em suplementos 
que oferecem promessas mi-
lagrosas e que não são trans-
parentes quanto à sua com-
posição. Na maioria das vezes 
não oferecem resultados sa-
tisfatórios e podem prejudicar 
a saúde em geral.

6. Não compre medicamentos 
controlados pela internet
Outra recomendação que se 

6 DICAS PARA COMPRAR O SUPLEMENTO CERTO

ROBERTA TRAVASSOS
Farmacêutica especialista 
em nutrição ortomolecular, 
nutracêutica clínica, fitoterapia 
e nutrição esportiva

deve seguir é não comprar pe-
la internet produtos controla-
dos, como hormônios anabo-
lizantes e produtos para ema-
grecer, já que existe uma gran-
de chance de serem falsifica-
dos ou de não serem produzi-
dos com a qualidade desejada, 
oferecendo um grande risco à 
saúde do usuário. Esses pro-
dutos devem ser comprados 
apenas sob prescrição médica 
e com o receituário.

2

Cinco atletas da Escola de Artes Mar-
ciais Dojo Fight, de Americana, con-
quistaram medalhas no Campeonato 
Mundial NoGi da Confederação Brasi-
leira de Jiu Jiutsu Esportivo (CBJJE), 
realizado no Ginásio Mauro Pinheiro, 
no Ibirapuera, em São Paulo, no dia 
30 de janeiro. José Henrique Máximo 
de Sena (master 2 - peso galo), Thay-

na Marangoni Pellezzo (adulto - super 
pesado) e Rafael de Athayde (adul-
to - pena) garantiram ouro em suas 
categorias. Já Aghata Marangoni Re-
sende (adulto - meio pesado) fatu-
rou prata, enquanto Ricardo Marques 
(master 3 - leve) foi bronze. O sansei 
responsável pela equipe é Fernando 
Malhação. (ZARAMELO JR.)

DOJO CONQUISTA MEDALHAS EM SP

DIVULGAÇÃO

O lutador Leonardo Pessina, 43 anos, de 
Americana, iniciou preparação para o Mun-
dial Master de Jiu Jitsu, programado para 
Las Vegas, nos Estados Unidos, em setem-
bro. Ele tem participado de competições 
neste início de temporada e planeja mais al-
gumas para avaliar suas reais possibilidades. 
“Esses campeonatos servem como avaliação 
das minhas condições para o Mundial. Não 
quero ir para lá só para participar por partici-
par e passear. Quero ir com chances de con-
quistar bons resultados”, afirmou Pessina.

No final de janeiro, no Parque Olímpico 
da Vila Militar, no Rio de Janeiro, o lutador 
americanense disputou o Rio Summer Inter-
nacional Open e ganhou duas medalhas de 
bronze, uma no Pesado (até 92 kg) e outra 
no Absoluto (sem limite de peso).

No início de fevereiro, Pessina esteve em 
Santa Catarina, na Arena Centro Multiuso de 
São José, para o Sul-Brasileiro e conquistou 
mais uma de bronze no Pesado. Ele é da ca-
tegoria Master 3 e atleta da FFTeam Ameri-
cana. (ZARAMELO JR.)

PESSINA FOCA 
MUNDIAL DE 
LAS VEGAS

DIVULGAÇÃO
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Nascimento.
16 de março de 1977, 
em Americana.

Profissão.
Administrador.

Como você é conhecido 
entre amigos e familiares?
Rosseto.

Time do coração.
São Paulo, bimundial em 92/93.

ARQUIVO PESSOAL

E quem não é?
Fabrizio Bordonnnn, “Várzea”

Faz alguma atividade física?
Muito raro. Às vezes, jogo tênis.

Esporte favorito.
Tênis, pela estratégia 
de jogo e adrenalina.

Para qual esporte 
não leva jeito?
Basquete.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2022?
Lewis Hamilton na Fórmula 
1. Profissional preparado 

para grandes disputas com 
uma equipe Mercedes-
Benz como suporte.

E quem vai pagar mico?
Meu grande amigo 
Juninho... hehehe

Programa de TV.
Gosto da programação 
da ESPN.

Jornalista.
É claro né, Mr.Zara.

Gente boa.
Gustavo Kuerten, 
o eterno Guga.

Mala.
Neto, comentarista da Band.

Bola cheia.
Fernando Meligeni. 
Seus comentários são 
bem assertivos

Bola murcha.
Robertinho, do Ranking 
de Tênis do Terras.

Com qual esportista 
faria selfie?
Federer, Nadal, Djoko.

Com qual não faria?
Não faço ideia...

DE PRIMEIRA Torce contra quem?
Todos... kkkkkkkkkkk

Ídolo.
O tenista Roger Federer.

Imagem 
inesquecível.
A final na grama de 
Wimbledon entre 
Federer e Nadal.

Modelo de beleza.
Robão... kkk

Entre seus amigos, 
quem é fera no esporte?
Renato Moya, o “Mito”.

RODRIGO ROSSETO

THUNDER FECHA PATROCÍNIO NA STOCK
ZARAMELO JR.

 @zaramelojr

Comandada por Luiz Eduar-
do Salau (Dado) e Alain Sisde-
li, de Americana, a fabricante 
de kart Thunder Technology fe-
chou patrocínio com a Scude-
ria CJ para a temporada 2022 
da Stock Car, que tem abertura 
neste final de semana.

Com as presenças dos pilo-
tos Sérgio Jimenez e Beto Mon-
teiro e do engenheiro e chefe de 
equipe Carlos Chiarelli, a apre-
sentação dos carros da CJ acon-
teceu durante coquetel no Kar-
tódromo San Marino, em Paulí-
nia, onde fica a sede da Thunder, 
na noite de segunda-feira (7).

“É a primeira vez que uma fá-
brica de kart faz investimento 
numa equipe da Stock Car, que 
é a principal categoria do auto-
mobilismo brasileiro. A Thunder 
busca network e exposição de 

marca para abrir portas dentro 
do seu segmento”, comentou 
Dado. “Em todas as etapas, nos-
sos karts ficarão expostos do 

lounge da Scuderia CJ”, acres-
centou. Pilotos de kart, Dado 
e Sisdeli assumiram o coman-
do da Thunder Technology em 

outubro do ano passado - Da-
do atua na parte administrativa 
e Sisdeli cuida das áreas comer-
cial e de desenvolvimento.

Sisdeli, Chiarelli e Dado, no San Marino, na oficialização da parceria

ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE FEVEREIRO DE 2022
O Centro Esportivo Zero a Ze-
ro, no final da Avenida Cillos, 
promoveu domingo (6) mais 
uma edição do Torneio Solidá-
rio de Beach Tennis e Vôlei de 
Praia. Com a participação de 
13 duplas em cada modalidade, 
a competição arrecadou ma-
terial escolar que serão doa-

dos a uma instituição de Ame-
ricana, segundo a organizado-
ra Fernanda Rodrigues (Ferzo-
ca). No beach tennis, o Rei e a 
Rainha da Arena foram Luciano 
Godoy e Isabela Rosolen (foto), 
enquanto no vôlei de praia fo-
ram coroados Matheus Mendes 
e Camila Rocha. (ZARAMELO JR.)

REIS E RAINHAS NO ZERO A ZERO

DIVULGAÇÃO
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WINNER RETOMA PROJETO SOCIAL
TÊNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Um dos principais complexos 
esportivos de toda região, a 
Winner Academia vai retomar 
agora em 2022 o projeto social 

“Pequenos Winners”, que come-
çou em 2019 e teve que ser in-
terrompido no ano seguinte em 
razão da pandemia. De acordo 
com o diretor Ricardo Candido, 
o planejamento é que as aulas 
de tênis sejam iniciadas na pri-
meira quinzena de março.

O projeto é voltado a aproxi-
madamente 50 crianças e ado-
lescentes da Casa da Crian-
ça de Santa Bárbara d’Oes-
te. A Winner, além das ativida-
des de esporte, oferecerá ali-
mentação, suporte pedagógi-
co e aulas de inglês. O trans-
porte dos alunos à academia fi-
ca por conta da prefeitura, que 
é parceira da iniciativa atra-
vés da Secretaria de Esportes, 
chefiada por Vinicius Furlan.

Segundo Ricardo, o “Peque-
nos Winners” atenderá crianças 
e adolescentes na faixa etária 
de 10 a 14 anos, tanto meninos 
como meninas, e as aulas de tê-
nis serão às segundas e quar-
tas, das 14 às 16 horas, no com-
plexo que tem sete quadras de 
saibro para a modalidade.

“Neste momento, o proje-
to é voltado exclusivamente a 
esse grupo de alunos da Ca-
sa da Criança de Santa Bár-
bara. Futuramente, queremos 
trazer mais  crianças e ado-
lescentes para cá. Nosso prin-
cipal parceiro é a Invest Cap-
tals, que nos ajuda com supor-
te de materiais e custo das au-

Atividades
são destinadas
a crianças e
adolescentes de
Santa Bárbara

Com a participação de aproxi-
madamente 100 tenistas, o 1º 
Winner Open de Duplas acon-
tece entre hoje (11) e domin-
go (13), movimentando os jo-
gadores nas sete quadras de 
saibro do complexo da Win-
ner Academia.  A disputa será 
em quatro categorias: Iniciante, 

A, B e Centenária. Diretor da 
Winner e um dos responsáveis 
pela organização do torneio, 
Edson Couto disse que há ins-
crições de jogadores de Ame-
ricana, Santa Bárbara d Óeste, 
Limeira, Nova Odessa, Suma-
ré e Socorro. Os campeões e 
vices de cada categoria serão 

premiados com troféus. O tor-
neio também distribuição R$ 
1.600 em dinheiro para os fi-
nalistas da Duplas A e Cente-
nária. Nesta sexta-feira, a ro-
dada será a partir das 17 horas, 
enquanto amanhã e domin-
go os jogos começam a par-
tir das 8 horas. (ZARAMELO JR.) 

TORNEIO DE DUPLAS REÚNE TENISTAS

las dos professores. Toda aju-
da externa é muito bem-vinda”, 
afirmou o diretor da academia.

A Winner Academia fica 
na Avenida Comendador Emí-
lio Romi, no distrito industrial, 
próxima à Avenida Santa Bár-
bara. Além da sete quadras de 
tênis, também utilizadas para 
a modalidade de raquetinha, 
o espaço conta com cinco 
quadras de beach tennis e vô-
lei de areia. A estrutura com-
porta ainda loja de materiais 
esportivos e lanchonete.

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

Ricardo Candido anunciou 
volta do projeto da Winner
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Petshop
Banho e Tosa
Hospital Veterinário 24h
Day Care
Laboratório

O COMPLEXO PET MAIS
COMPLETO DA REGIÃO!

R. Germano Giusti, 26
Jd. Paulista, Americana/SP

@myourpet

Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433

Instagram @zaramelojr
e-mail zaramelojr@jornalojogo.com.br
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ANDRÉ JR ESTREIA 
NA STOCK CAR
O americanense André Moraes 
Jr, 22 anos, faz sua estreia na 
Stock Car neste final de semana. 
A temporada da principal 
categoria do automobilismo 
brasileiro tem abertura com a 
Corrida de Duplas, domingo 
(13), a partir das 13h55, em 
Interlagos, com transmissão 
ao vivo pela Band. André vai 
dividir o Cruze #54 da equipe 
Hot Car Competições com 
Tuca Antoniazi. Os treinos 
começam hoje (11), a partir das 
10 horas. E o classificatório, 
que define o grid de largada, 
será amanhã (12), às 13h45. 
Além da Stock Car, em 2022 o 
piloto de Americana também 
estará no Império Endurance 
Brasil - no ano passado, foi 
campeão da classe GT4.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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AMERICANA EM ABU DHABI
Vários palmeirenses de Americana foram a Abu Dhabi, capital dos 
Emirados Árabes Unidos, para acompanhar o time do coração no Mundial 
de Clubes. O time do técnico português Abel Ferreira decide o título contra 
o inglês Chelsea, neste sábado (12), a partir das 13h30. Avanti Palestra!

1. André Ferreira, Pedro Melo Assis e Juliano Fatio 2. Maurício Fioretti, da Agente Viagens 
3. Wladimir Otero Junior e a esposa Sandra 4. Mauro Bosi e a esposa Vânia 5. Fernanda Bosi Porto 



6 ESPORTE

celioautomoveis.com.br

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

DUNDES SUPERA COVID E VIRA MARATONISTA NA DISNEY
DOPEY CHALLENGE

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

“Sempre achei que era impossí-
vel alguém com mais de 100 kg 
ser maratonista, mas consegui.” 
A frase do engenheiro de produ-
to Fábio Henrique Dundes Ro-
que, 36 anos, de Americana, defi-
ne bem o significado de concluir o 
Dopey Challenge Walt Disney, de-
safio de um total de 78 km reali-
zado durante quatro dias, mês 
passado, em Orlando, na Flóri-
da, nos Estados Unidos. E a con-
cretização do sonho ganha pro-
porções ainda mais expressivas, 
pois Dundes, como é chamado 
pelos amigos, teve que superar a 
covid. “Testei positivo logo após 
o Natal, quando já estava nos Es-
tados Unidos. Além de não con-
seguir fazer a última fase de trei-
namentos, no primeiro dia do de-
safio ainda sofri com algumas se-
quelas”, disse o agora maratonista.

O Dopey Challenge consiste 
em 5 km no primeiro dia, 10 km 

no segundo, 21 km (meia ma-
ratona) no terceiro e, enfim, 42 
km (maratona) no quarto e últi-
mo dia. Além de tornar-se ma-
ratonista, Dundes trouxe na ba-
gagem nada menos do que seis 
medalhas, quatro delas pelo 
Dopey (uma por dia), que é co-
nhecido como Desafio do Dun-
ga, e duas pelo Desafio do Pate-
ta, realizada de maneira simultâ-
nea nos dois últimos dias.

Numa mistura de alegria 
emoção, Fábio Dundes falou 
com O JOGO. Confira!

Por quais razões você decidiu 
participar do Dopey Challenge?
FÁBIO DUNDES Fiz para me de-
safiar. Pratico triathlon e minha 
pior modalidade é a corrida. 
Conversei com o Willian (Barbo-
sa, coach da Triaction Team) an-
tes de fazer a inscrição e ele deu 
o “ok”. Tem também a questão 
que meus pais moram nos Es-
tados Unidos, então conciliei a 
prova com visita à família. E a 

questão de ser na Disney é es-
pecial, pois é um lugar mágico, 
com energia muito diferente.

Como foi a prova para você?
DUNDES Sendo bem sincero, 
achei que não seria possível con-
cluir. Tive alguns contra-tempos 
durante os treinos e uma sema-
na antes do Desafio testei positi-
vo para covid, lá nos Estados Uni-
dos. Foi bem complicado. No pri-
meiro dia da prova, não tinha dor-
mido na noite anterior, não estava 
com a respiração legal, mas co-
mo eram só 5 km foi como um re-
generativo. No segundo dia, nos 
10 km, já estava me sentindo me-
lhor e as coisas fluíram. No tercei-
ro, sabia que precisaria curtir, não 

forçar, pois minha cabeça esta-
va no desafio dos 42 km. Então, 
fui melhor do que imaginei nos 
21 km porque estava esperan-
do fazer em três horas e fiz em 
duas horas e meia, inclusive tem-
po melhor que minha última meia 
maratona. Acabei sem dor, sem 
lesão e zerado para a maratona, 
que era meu principal desafio.

Você planejava virar maratonista?
DUNDES Tinha isso como obje-
tivo, como sonho, mas não era 
para agora, era para o ano que 
vem, mas uni o útil ao agradá-
vel. Na hora que começaram os 
42 km, segui os conselhos do Ro-
gério (Almeida, ultramaratonista 
de Americana que também fez a 

A sensação é indescritível. 
Achava que a maratona para 
um gordinho era impossível e 
eu estava ali inteiro, sem lesão”

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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DUNDES SUPERA COVID E VIRA MARATONISTA NA DISNEY
prova nos Estados Unidos), prin-
cipalmente não pensar na distân-
cia total e sim dividir em quatro 
fases. E assim foi. Passei os pri-
meiros 10 km em uma hora e sete 
minutos, quase um recorde pes-
soal para mim, ai passei os 20 km 
em duas horas e 21 minutos, e vi 
que estava num ritmo muito for-
te. Empolgação, energia do local, 
vendo um mundo de pessoas, al-
go surreal. Estava me sentindo 
muito bem. Nos 27 km, comecei 
a sentir um pouco, pois não havia 
feito nenhum treino acima de 25 
km. Apesar de dores nas pernas, 
vi que era possível chegar até o 
fim. Até chegar aos 35, 37 km foi 
meio dolorido, mas lá no Epcot 
(parque da Disney) olhei no reló-
gio e falei “cheguei, né!”.

Consegue descrever a 
sensação de concluir a 
prova e virar maratonista?
DUNDES A sensação é indes-
critível. Achava que a marato-
na para um gordinho era impos-

da prova, quando eu ainda esta-
va com  sequelas da covid, pas-
sa um filme pela cabeça do tipo 

“não vai ser possível”, mas graças 
a Deus foi um dia melhor que o 
outro. Até nas horas que doia, 
pensava na quantidade de pes-
soas que queria estar fazendo o 
que eu estava fazendo.

Planeja voltar aos Estados Unidos 
para fazer o desafio de novo?
DUNDES Vou fazer a próxima edi-
ção, em 2023. Já vou ficar atento 
às inscrições, porque é bem díficil 
conseguir. Se esgotam bem rápi-
do. Quero ver se vou melhor pre-
parado para baixar os tempos.

Qual sua programação de 
provas para este ano?
DUNDES Pretendo fazer algu-
mas provas de triathlon olím-
pico como preparação para o 
70.3, que é o meio ironman de 
São Paulo. Já est ou inscrito. 
Quero também fazer mais uma 
maratona, não sei se em Porto 
Alegre, Florianópolis ou na Ar-
gentina. Em paralelo, até como 
treinos para essas provas, farei 
várias meias aqui pela região.

Quais as maiores dificuldades 
enfrentadas no desafio?
DUNDES Minha maior dificulda-
de foi a questão da covid, que me 
impediu de fazer a última sema-
na de treino. Todo mundo que me 
conhece sabe que tenho vida so-
cial bastante agitada (risos), en-
tão brigo com o peso (pesa 115 
kg). Tem também o aspecto de 
saber que faria um desafio com 
total de 78 km, sendo que nunca 
tinha feito um treino de mais de 
25 km. Era um pouco insano, mas 
no final deu tudo certo.

Pensou em desistir em 
algum momento?
DUNDES Em nenhum momento 
isso passou pela minha cabeça. 
O Rogério, que já tem 27 mara-
tonas nas costas, me adiantou as 
dificuldades que teria pelo cami-
nho, mas acho que pela energia 
tão grande que havia na corrida, 
sendo na Disney, tanta gente jun-
to, muita gente olhando, tudo is-
so me motivou. No primeiro dia 

sível (risos) e eu estava ali intei-
ro, sem lesão. Olhava ao meu re-
dor, via as pessoas com cara de 
desespero, dor, e eu ali sorrindo, 
sem acreditar que estava che-
gando, o coração na boca, ima-

ginando que ia virar maratonis-
ta. Os últimos km foram de cur-
tição, puxei mais forte no final-
zinho e passei com seis horas e 
15, esperava fazer em seis horas 
e 45 e chegando “morto” (risos). 

Quando passei a linha de che-
gada, realmente foi emocionan-
te, a ficha não caia. Ali com a fa-
mília, minha esposa (Kátia), mi-
nha filha (Cecília), foi muito ba-
cana, bem emocionante.



AMERICANA, 11 DE FEVEREIRO DE 20228 SOCIAL

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

FOTOS: JOÃO CARLOS NASCIMENTO

Americana acaba de ganhar o 
Myourpet, um grande comple-
xo pet com o mais alto padrão 
tecnológico e científico da Medi-
cina Veterinária com atendimen-
to exclusivo, personalizado e hu-
manizado. O espaço reúne uma 
estrutura multifuncional com-
posta por hospital veterinário 
24h, laboratório, day care e pet-
shop para cães, gatos e animais 
silvestres. Com localização privi-
legiada (Rua Germano Giusti, 26, 
Jardim Paulista),o Myourpet im-
pressiona pelas instalações. São 
três andares  oferecendo como-

didade e conforto para pets e 
seus tutores O empreendimento 
é comandado por Bárbara Guar-
nieri Olivatto, Felipe Eloy Vilares 
e Antonella Guarnieri. Na inau-
guração, um dia inteiro de mui-
ta interação com a presença de 
parceiros, clientes e seus pets, 
autoridades regionais, amigos e 
fornecedores. Com o lema “Seu 
melhor amigo é o nosso tam-
bém”, o  Myourpet é sinônimo de 
modernidade, conforto e aten-
dimento altamente qualifica-
do. ‘Pet quality of life’ para revo-
lucionar o segmento na região!

Fábio Henrique Vilares,
coordenador técnico do
Hospital Veterinário Myourpet

Felipe Eloy Vilares, um dos cofundadores e diretor da
Myourpet, médico veterinário especialista em Clínica
Médica de Pequenos Animais, com a noiva Carol Olivatto

Deivd Barros,
gerente da Myourpet

Mirian Cavicchiolli
com a pet Layla

Nelson Szwec com a pet Lia
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VELINHAS!
Felicidades para Carolina 
Faraone, Natália Faraone 
Trevizan, Arno Luiz 
Tognetta (foto), Micheli 
Petrini, Felipe Schiavon 
e Melina Particelli,  que 
comemoram idade nova 
nessa sexta. No sábado é 
a vez de Maine Bochicchio, 
Emanuelle Maria, Denise 
Blanco, Willian Samuray, 
Nivaldo Crivelaro e 
Guilherme Menegatti 
Pavan assoprarem 
velinhas. E no domingo, 
Zezé Azenha Defavari, 
Marília Cremonezi, Anéria 
Ribeiro, Tauana de França, 
Lygia David, Felipe 
Carvalhido, Fernando 
Bignotto Penati, Delcio 
Júnior, Victória De Nadai 
e Cristiane Caldeira são 
aniversariantes do dia.

Humberto Ploennes

Thalita e Renato Bandini
com as pet Princesa e Lola

Cristina Lahr com a filha 
Fernanda e a pet Aninha

Flavia Urso, Taís Sanches e Ana Beatriz Aguiar

Mariana Leite e Francisco Sayão

O casal Rosângela e Vilares,
pais dos diretores da Myourpet

As veterinárias Andresa Bolzan
e Maira Delfalque

O prefeito Chico Sardelli e Thiago Martins,
presidente da Câmara Municipal

Douglas Novaes 
e Laís Pasqualine 

com o pet Luke

Aminny e Luís Fernando Vilares
com o filho Jorginho

Thalita Rossi Luchiari
e Gregório Luchiari
com o pet Plínio

Aline Araújo Leme com os filhos 
Miguel e Theo, e a pet Sand

Aline Teixeira, da
Oficina Assessoria

Cristiano Santana

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

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

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

Estilo + Conforto
VOCÊ MERECE UM MÓVEL LUCHINI

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

Inaugurado oficialmente em 29 de janeiro, o 
Hospital Veterinário da FAM (Faculdade de 
Americana) começou os atendimentos com al-
ta demanda. Na primeira semana, entre 31 de ja-
neiro e 4 de fevereiro, foram 30 atendimentos - 
do total, a maioria em cães, mas também houve 
dois atendimentos em equinos e um atendimen-
to em exótico (calopsita). Os problemas mais 
comuns diagnosticados nos cães foram otites, 
úlcera de córnea, dermatite atópica e neoplasia. 

“No geral, tivemos alta demanda e boa acei-
tação das pessoas que estão procurando o 
hospital com o seu animal”, disse Jorge Salo-
mão, diretor geral do Hospital Veterinário. Para 
agendamento de consultas é preciso ligar pa-
ra: (19) 2220-2196 ou (19) 99871-6498. Com a 
abertura do hospital a Faculdade de America-
na deu início também ao Programa Aprimoran-
do. São duas vagas, com bolsa-auxílio, para ex-

-alunos do curso de Medicina Veterinária pa-
ra aprimoramento profissional. (ALEX FERREIRA)

Presidente da Câmara de Americana, o verea-
dor Thiago Martins (PV) está pedindo à pre-
feitura a substituição de lâmpadas convencio-
nais por luminárias de LED na iluminação pú-
blica do bairro Jardim Primavera. O parlamen-
tar destaca ter sido procurado por moradores 
da Rua Pinhal que solicitaram sua intermedia-
ção junto à prefeitura para que seja feita a tro-
ca da iluminação da via e das demais da região 
que ainda não foram modernizadas.

Segundo Martins, a instalação das lâmpadas 
de LED já foi concluída em diversos pontos da 
cidade, mas diversas ruas do Jardim Primave-
ra ainda não foram contempladas. (DA REDAÇÃO)

HOSPITAL DA FAM 
TEM ALTA DEMANDA

MARTINS PEDE LED 
PARA O PRIMAVERA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O vereador Thiago Brochi (PSDB - à esquerda) 
reuniu-se esta semana com o deputado esta-
dual Alex de Madureira (PSD – à direita)), em Pi-
racicaba, e obteve a confirmação da liberação de 
emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil pa-
ra revitalização completa da Praça Virgínia Miet-
toFae, que fica no bairro Nova Americana. Brochi 
havia protocolado ofício na Assembleia Legislati-
va do Estado, em novembro, e recebeu de Madu-
reira a confirmação da verba, que viabilizará ben-

feitorias como construção de novo passeio públi-
co (calçada) e implantação de parquinho infantil 
e quadra poliesportiva. “É uma ótima notícia para 
Americana. Melhorar a Praça Virgínia Fae é uma 
das principais demandas que recebemos no man-
dato e buscamos os recursos necessários junto ao 
Alex de Madureira”, disse o vereador. “É uma ver-
ba carimbada, ou seja, com destinação específi-
ca para investir em melhorias de infraestrutura 
pública”, completou o parlamentar. (DA REDAÇÃO)

BROCHI CONFIRMA VERBA PARA PRAÇA

O prefeito Chico Sardelli anunciou, no início 
da semana, reformulação em duas secreta-
rias, nomeando Diego de Barros Guidolin (à 
esquerda) para Planejamento e Hugo Stefa-
no Troly (à direita) para Negócios Jurídicos. 
“São mudanças que visam dinamizar a ges-
tão com a implantação de novos projetos. 
Agradeço ao Marton (Angelo, ex-secretá-
rio) por todo trabalho desenvolvido em prol 
do nosso município, trabalho esse que ago-
ra terá continuidade com o Guidolin, profis-
sional de grande capacidade e confiança. O 
Hugo assume esse novo desafio, que, tenho 

certeza, vai desempenhar com muita com-
petência”, disse o chefe do Executivo.

Diego Guidolin tem 46 anos, é advogado, 
empresário, foi vereador e diretor da Gama. 
Exercia o cargo de secretário de Negócios 
Jurídicos desde o início desta gestão, em ja-
neiro de 2021. Já Hugo Troly, de 30 anos, é 
advogado com especializações em Processo 
Civil, Direito Empresarial e Direito Eleitoral, 
iniciando Pós-Graduação em Direito Admi-
nistrativo. Exercia o cargo de secretário ad-
junto de Negócios Jurídicos desde maio de 
2021. (DA REDAÇÃO)

CHICO MUDA SECRETARIADO
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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

MAGSAC ABRE COM JOGOS APERTADOS
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Após alguns adiamentos em 
virtude das chuvas, a 8ª Copa 
MagSac Embalagens de Mini-
campo teve abertura esta se-
mana, na sede náutica do Rio 
Branco. A largada foi com a 
categoria super senior. Dos 
cinco jogos realizados, quatro 
tiveram resultados apertados. 
No total, foram marcados 10 
gols - média de 2,5 por partida.

A Estrudena ganhou do 
Posto 7 por 1 a 0, mesmo pla-
car da Casa do Construtor so-
bre a Microgestão Sistemas. 
Foram dois empates: Aman-
tex 1x1 Vidromania e Kdeco-

re 2x2 Alumiaço. No jogo com 
maior número de gols, o MB 
Celulares derrotou o Pé de 
Chumbo por 4 a 2.

Neste sábado (12) haverá 
a primeira rodada dos jovens 
com Z Sport x Andrade Con-
tábil e Renan de Angelo As-
sessoria x Peol Ar Condiciona-
do, às 15 horas, e Fogo Nobre 
x Alumiaço e Posto 7 x Della 
Vita, às 16 horas.

Os primeiros jogos da inter-
mediária estão marcados para 
terça-feira (15): Supermerca-
do Salto Grande x Caoshow e 
Spazio Beach x Rio Branco, às 

Super senior
deu largada
ao campeonato
na sede náutica
do Rio Branco

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Disputada na noite de terça-
-feira (8), a rodada de aber-
tura da categoria super mas-
ter do 62º campeonato de mi-
nicampo do Veteranos teve 12 

gols em três jogos. O resulta-
do mais expressivo foi da Eco-
su Sucatas, que aplicou 3 a 0 
na Mirafer Siderúrgica.

Em partida bastante movi-
mentada, o SP Tur Transpor-
te derrotou a Auto Elétrica Al-
ga por 3 a 2, enquanto Rodo-
naves Transportes e Gonza-
ga Engenharia ficaram no 2 
a 2. Os destaques individuais 
foram Big Car (Ecosu), Dutra 
(SP Tur) e Ari (Gonzaga), cada 
um com dois gols.

A rodada da próxima terça-
-feira (15) terá Ecosu x Rodo-
naves e Alga x Mirafer, às 19 
horas, e SP Tur x Gonzaga, às 
20h15. Nas demais categorias, 
a segunda rodada terá os se-
guintes jogos:
INTERMEDIÁRIA - 
amanhã (12) - Persianas 
Souzaflex x Linhas São 
Vito (15h30), JRT Hobbies 
x Optilar Óptica (16h40) e 
Ecosu x Supermercados 
Pérola (17h50).

SENIOR - hoje (11) - Dama 
Bier x Casa do Construtor (19 
horas) e Termo Americana 
x JRT Hobbies (20h15); 
amanhã (12) - Tec Têxtil x Jóia 
Calçados (16h15) e Bar do 
Zé Carlos x Ecosu (17h25).
MASTER - hoje (11) - Posto 
São Vito x Tabatex (19 
horas) e Hitscolor x Galmar 
Ferramentas (20h15); amanhã 
(12) - Acapulco Imóveis x 
Distema Decorações (16h15) e 
Ecosu x Help Parafusos (17h25).

VETERANOS TEM RODADA COM 12 GOLS

SP Tur e Alga fizeram jogo com maior número de gols
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19h15, e Escritório Lex x Tigre 
1913, às 20h30.

Na quarta-feira (16) acon-
tece a abertura do senior com 
Marcenaria Paparotti x L&L 
e Gran Plus x Eurocont, às 
19h30, e Depósito São Paulo x 
Ponto Jato, às 20h30.

Por fim, na quinta-feira (17) 
estão programados os jogos 
da terceira rodada do super 
senior - a segunda estava pre-
vista para ontem (10): Estru-
dena x Amantex, Microgestão 
x Pé de Chumbo e Alumiaço x 
Lafer, às 19h15; MB Celulares x 
Posto 7 e Kdecolre x Casa do 
Construtor, às 20h30.
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Primeiros jogos do 
super sênior foram 
marcados pelo equilíbrio
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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!

“AMIGOS” COMEÇA COM EQUILÍBRIO
RAQUETINHA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A 23ª edição do Torneio Ami-
gos ATC de Raquetinha come-
çou esta semana com equilíbrio 
intenso nos quatro jogos reali-
zados no complexo de saibro 
da academia Americana Ten-
nis Center. De maneira inédi-
ta numa mesma rodada, todas 
as partidas foram definidas no 
super tie-break, sendo que em 
três delas a disputa terminou 
em 10/6. Entre os estreantes, 

Marcos Leão, apesar do “pneu” 
num set, saiu vencedor, enquan-
to Tiago Dollo foi derrotado.

Rogério Armond e Hugo 
Santiago ganharam de Fred 
Faé e Rafael Lima por 6/4, 2/6 
e 10/6, enquanto Franco Sar-
delli e Ricardo Sayão supera-
ram Maurício Ferreira (Zebu) 
e Leonardo Kazuo Yshiy (que 
substituiu Fred Carvalho) por 
1/6, 6/3 e 10/6. Já Fábio Pires e 
Marcos Leão bateram Robson 
Ferro (Robão) e Marcelo Ma-
russo por 7/6, 0/6 e 10/6.

No único jogo que não fe-
chou em 10/6 no super tie-

-break, Fernando Pires (Pirão) e 
Fernando Bilibio venceram Tia-
go Dollo e Sérgio Lião (Pivete) 
por 2/6, 6/1 e 11/9. Um dos mais 
animados pela vitória na primei-
ra rodada, Hugo Santiago proje-
ta temporada positiva. “O pai tá 
on. Vai ser difícil me segurarem 
na B”, afirmou. A segunda roda-
da do “Amigos” está marcada 
para a próxima quarta-feira (16) 
e terá estas partidas: Fred Faé/
Rogério x Fred Carvalho/Franco, 

Pirão/Tiago x Robão/Fábio, Ra-
fa/Hugo x Bilibio/Pivete e Zebu/
Sayão x Marusso/Marcos.

O campeonato terá total de 
15 rodadas, com encerramen-
to previsto para 8 de junho. São 
16 jogadores participantes, divi-
didos em dois grupos, e a cada 
semana há formação de duplas 
diferentes. No Grupo A estão 
Fred Faé, Rogério, Fred Carva-
lho, Franco, Pirão, Tiago, Robão 
e Fábio, enquanto o Grupo B 
tem Rafael, Hugo, Zebu, Sayão, 
Bilibio, Pivete, Marusso e Marcos.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 9 DE FEVEREIRO DE 2022

Estreante, Marcos Leão 
venceu na rodada de 
abertura na ATC


