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DECOLOU
Théo Trevisani dominou de maneira absoluta a rodada de abertura do Pé de Chumbo, 
no San Marino. Foi o mais rápido no warn-up e na tomada de tempos, ganhou as duas 

corridas e cravou as melhores voltas, alcançando a pontuação máxima. P. 7 a 10
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Com 6 pontos em duas roda-
das, Tzamp Multimarcas e Mul-
timalhas dividem a liderança 
do campeonato de minicam-
po do Iate Clube de America-
na. Semana passada, o Tzamp 
derrotou o Z Sport por 4 a 2, 
enquanto o Multimalhas ven-
ceu o Têxtil PBS por 3 a 1.

A segunda rodada ainda teve 
Partec 4x3 Orion Cores, Gastro-
clínica 1x2 Tratoria il Volo e Mas-

ter Saúde Ambiental 3x8 Visto-
ria São Paulo. O destaque indivi-
dual foi Kênio, do Vistoria, com 
a marcação de 3 gols. Na co-
la dos ponteiros Tzamp e Multi-
malhas, estão Vistoria, Gastroclí-
nica, Têxtil PBS, Partec, Z Sport 
e Tratoria, todos com 3 pon-
tos. Os únicos que ainda não 
pontuaram são Orion e Mister.

Alcides, do líder Tzamp, é o 
principal artilheiro com 6 gols, 
enquanto Skafinho, do PBS, e 
Macarrão, também do Tzamp, 
dividem a condição de goleiros 
menos vazados - 3 gols cada.

O campeonato tem sequên-
cia neste final de semana com 
três jogos amanhã (26), a par-
tir das 15h15, e dois no domin-
go (27), a partir das 9 horas.

RIO BRANCO ABRE 2º TURNO NA SN
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Rio Branco abre nos próxi-
mos dias, em sua sede náuti-
ca, o 2º turno de três das qua-
tro categorias da 8ª Copa Mag-
Sac Embalagens de Minicampo. 
Jovens, intermediária e senior já 
entram em nova fase, enquanto 
o super senior ainda tem mais 
duas rodadas pela frente para 
fechar a etapa inicial.

Até aqui, a disputa tem sido 
marcada pelo equilíbrio. À exce-
ção é na intermediária, com o lí-
der e invicto Supermercado Sal-
to Grande abrindo 5 pontos de 
vantagem para o vice Tigre 1913.

Nos jovens, três times di-
videm a ponta, todos com 12 
pontos: Fogo Nobre Churras-
caria, Peol Ar Condicionado e 
Z Sport. No senior, o Gran Plus, 
que aparece em primeiro lu-
gar, tem ligeira vantagem de 3 
pontos para o Ponto Jato, que 
está em segundo. E no super 
senior, sem contar a pontua-

Salto Grande
e C.Construtor
aparecem como
únicos invictos
do campeonato

TZAMP E MULTIMALHAS 
LIDERAM NO IATE

Tzamp Multimarcas está na liderança com 6 pontos

DIVULGAÇÃO

ção dos jogos da noite de on-
tem (24), o Casa do Constru-
tor estava na liderança com 17 
pontos e seguia invicto. O mais 
próximo era o Amantex Con-
fecções, com 14 pontos.

Os próximos jogos do cam-
peonato são os seguintes:
JOVENS Amanhã (26)  
15h: Z Sport x Peol e Renan de 

Angelo x Andrade Contábil; 
e 16h: Fogo Nobre x Della 
Vita e Posto 7 x Alumiaço.
INTERMEDIÁRIA
3ª feira (29)  19h15: Rio 
Branco x Spazio Beach e Tigre 
1913 x Escritório Lex; e 20h30: 
Cãochorro x Salto Grande.
SENIOR 4ª feira (30) 19h15:
Ponto Jato x Depósito São 

Paulo e L&L x Marcenaria 
Paparotti; e 20h30:
Eurocont x Gran Plus.
SUPER SENIOR 5ª feira (31)   
19h15: Estrudena x Lafer 
Auto Peças, MG Celulares x 
Casa do Construtor e Posto 
7 x Microgestão; 20h30:
Amantex x Alumiaço e 
Kdecore x Pé de Chumbo.

Entre os jovens, disputa tem sido marcada pelo equilíbrio

ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE MARÇO DE 2022
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A segunda etapa da tem-
porada 2022 do Campeo-
nato Paulista de BMX, mar-
cada para os dias 9 e 10 de 
abril, será realizada na pista 
do Complexo Poliesportivo 
Ayrton Senna, no bairro Ma-
chadinho, em Americana. De 
acordo com nota da asses-
soria de imprensa da prefei-
tura, mais de 460 pilotos de 
São Paulo, Goiás, Minas Ge-
rais, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Rio de 
Janeiro, Pernambuco, Bah-
ia e Espírito Santo estarão 
competindo na cidade.

“É muito gratificante rece-
ber um evento desta magni-
tude. Americana oferece es-
trutura adequada, com uma 
pista que é referência na prá-
tica do bicicross”, disse a se-
cretária de Esportes Grasiele 
Agostinho Rezende da Silva.

Presidente do ABC 
(Americana Bicicross Clu-
be), Douglas Campos infor-

mou que os primeiros trei-
nos serão no dia 9 (sábado), 
das 14 às 17 horas. No dia 10 
(domingo), os treinos ofi-
ciais acontecem das 7h30 às 
10h30, enquanto as corridas 
serão a partir das 11 horas.

Haverá praça de alimen-
tação no local com food 
trucks. Não há cobrança de 
ingressos para o público in-
teressado em acompanhar 
as provas. (ZARAMELO JR.)

ESPORTE

ABC FAZ 7 CAMPEÕES EM JARINU
BMX

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Na abertura do Campeona-
to Paulista de BMX, domingo 
(20), em Jarinu, o ABC (Ameri-
cana Bicicross Clube) conquis-
tou resultados importantes e 
fez campeões em sete catego-
rias. No geral, a equipe patro-
cinada pelo Grupo Aro fechou 
a etapa com 325 pontos e divi-
diu a ponta com o Poços Clube, 
de Poços de Caldas (MG).

Gabriel de Mello Gonçalves 
(novatos 9/10 anos), Vitor Bre-
gantin Blanco (novatos 11/12 
anos), Felipe Zampellin (espe-

cial 40+), Tiago Bueno de Olivei-
ra (boys 13 anos), Kauê de Sou-
za Leal (boys 15 anos), Fernando 
Barroso da Silva (junior men) e 
Gisele Bueno de Oliveira (women 
30+) garantiram o topo do pódio 
de suas categorias para o ABC.

Americana
dividiu a
liderança da
etapa com
Poços Clube

AMERICANA RECEBE
2ª ETAPA EM ABRIL

Além dos campeões, o ti-
me de Americana teve cinco vi-
ces: João Gabriel Luzardi (nova-
tos 9/10 anos), Pietro Camargo 
Arcuri (boys 10 anos), Eduardo 
Pedro de Oliveira (men 40/49 
anos), Igor Gabriel do Ama-

ral (junior men) e Monara Lúcia 
Alencar Moreira (girls 11/12 anos).

Outros resultados a desta-
car foram os de Enzo Felipe Ri-
beiro de Souza (novatos 13/14 
anos), Rodrigo Lyrio Amazonas 
(cruiser 40/44 anos), Leonardo 

Camargo Rodrigues (boys 16 
anos) e Bruno Mestriner (mas-
ter), que conseguiram o tercei-
ro lugar de suas categorias.

No total, a etapa em Ja-
rinu teve a participação de 470 
atletas de 22 clubes.

ABC teve desempenho positivo na etapa de abertura do Paulista

APBMX, VIA ABC | DIVULGAÇÃO

Douglas Campos é
o presidente do ABC

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE MARÇO 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.

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Finals do Ranking Winner de 
Tênis, temporada 2021, conhe-
ceu os campeões no complexo 
de saibro da Winner Academia, 
em Santa Bárbara d’Oeste, na 
manhã de sábado (19). Os jogos 
eram para ter acontecido em ja-
neiro, mas sofreu alguns adia-
mentos em razão do período de 
chuvas. O torneio movimentou 
mais de 120 tenistas de diversas 
cidades, a maioria da região.

No Grupo A, o principal do 
Ranking, o título ficou para Már-
cio Aguiar, de Limeira, com vitó-
ria sobre Luís Felipe (Luisão), de 
Santa Bárbara d’Oeste, por 6/1 

e 7/6. Campeão, Aguiar rece-
beu como prêmio uma viagem 
a Paris, na França, com ingres-
so para acompanhar jogos do 
tradicional torneio de Roland 
Garros. Na disputa do tercei-
ro lugar, Guilherme Vitti derro-
tou Edson Couto por 7/6 e 6/3.

No Grupo C, Bruno Andrade, 
de Americana, sagrou-se cam-
peão com vitória sobre Fernão 
Brandão, de Sumaré, por 6/2 e 
6/1. Rodrigo Massaro assegurou 
a terceira colocação batendo 
Alexander Zivkovic por 6/4 e 6/1.

A final do Grupo C foi no dia 
3 e teve vitória do limeirense 
João Vitor diante do america-
nense Mateus Creato por 6/2 e 
6/4. A terceira posição ficou com 

Eduardo Girardelli, que ganhou 
de André Ferreira por 6/2 e 6/0.

Além da viagem a Paris ao 
campeão da principal catego-
ria, o Ranking Winner distribuiu 
uma série de prêmios aos qua-
tro melhores tenistas de cada 
grupo, como raquete, raquetei-
ra e rolo de corda profissionais, 
tênis, caixas de bola, camiseta e 
pacotes de over grip. A solenida-
de de premiação contou com as 
presenças dos sócios-proprietá-
rios da academia, Edson Couto 
e Ricardo Candido. A tempora-
da 2022 do Ranking está em an-
damento desde janeiro e conta 
com a participação de mais de 
160 jogadores nos grupos A, B, 
C e 45+ (novidade do ano).

Sócio-proprietário da Winner 
Academia e responsável pelo 
Ranking de Tênis, Edson Cou-
to destacou o nível técnico dos 
jogos e a premiação aos des-
taques. “A cada ano, a quali-
dade dos tenistas tem melho-
rado muito, o que deixa a dis-
puta ainda mais intensa. Nos-
sa premiação é diferenciada, 
nenhuma academia particular 
oferece nada parecido”, ava-
liou. De acordo com Couto, o 

número de participantes tem 
aumentado a cada temporada. 

“De 2021 para 2022, quase 50 
novos jogadores entraram no 
Ranking. É o próprio pessoal 
que está jogando quem indica. 
Este ano criamos mais uma ca-
tegoria, que é a 45+”, salientou.

Couto disse que o torneio 
na Winner Academia movi-
menta tenistas de diversas ci-
dades, como Americana, San-
ta Bárbara d’Oeste, Nova 

Odessa, Sumaré, Limeira, Pira-
cicaba, Hortolândia, Campinas, 
Artur Nogueira, Cosmópolis e 
São Paulo, entre outras.

Mensalmente, cada jogador 
realiza duas partidas, previa-
mente agendadas por aplicati-
vo. Por quadrimestre, há aces-
so e descenso entre as catego-
rias, à exceção da 45+. Os oi-
to primeiros dos quatro gru-
pos disputam o Finals em ja-
neiro. (ZARAMELO JR.)

COUTO DESTACA A PREMIAÇÃO

AGUIAR CONQUISTA 
TÍTULO NA WINNER

TÊNIS

Couto, Luisão, Aguiar e Ricardo durante solenidade de premiação

DIVULGAÇÃO
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Pensou em
viagem,

conte com
a gente!

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Líder do Ranking A do 23º Tor-
neio Amigos ATC de Raqueti-
nha, Tiago Dollo passou a ser 
ameaçado de maneira efeti-
va por Rogério Armond e Fred 
Faé após a realização da sexta 
rodada, esta semana.

Tiago tem 10 pontos, en-
quanto Rogério aparece com 
9 e Fred com 8 - os dois, po-
rém, têm um jogo a menos 
que o ponteiro. Entre Rogério 
e Fred está Fernando Pires (Pi-
rão), que soma 9 pontos e fez 
os seis jogos até aqui.

No Ranking B, disputa inten-
sa entre Hugo Santiago e Ricar-
do Sayão, que protagonizam 
uma das maiores rivalidades 
do saibro da academia Ameri-
cana Tennis Center. Os dois so-
mam 13 pontos, mas Hugo leva 
ligeira vantagem por ter uma 
partida a menos. Na cola deles 
está Rafael Lima (Rafa), com 12 
pontos. A rodada desta sema-

Rivais estão
na liderança
do Ranking B
nas quadras da
academia ATC

Rogério Armond aparece na briga pela liderança do grupo de elite

RANKING A
JOGADORES PTS.

1º Tiago Dollo 10
2º Rogério Armond 9
3º Fernando Pires 9
4º Fred Faé 8
5º Fábio Pires 7
6º Fred Carvalho 6
7º Franco Sardelli 5
8º Robson Ferro 3

RANKING B
JOGADORES PTS.

1º Hugo Santiago 13
2º Ricardo Sayão 13
3º Rafael Lima 12
4º Maurício Zebu 8
5º Sérgio Lião 7
6º Fernando Bilibio 6
7º Wado Pellizoni 5
8º Marcos Leão 5

CLASSIFICAÇÃO

ROGÉRIO E FRED 
VIRAM AMEAÇAS 
NO “AMIGOS ATC”

RAQUETINHA

na teve estes resultados: Fred 
Faé/Franco Sardelli 2x1 Fernan-
do Pires/Leo Yshiy (2/6, 6/3 e 
10/8), Rogério Armond/Fred 
Carvalho 2x1 Tiago Dollo/Rob-

son Ferro (6/2, 2/6 e 10/8), Ra-
fael Lima/Ricardo Sayão 2x0 
Fernando Bilibio/Marcos Leão 
(6/3 e 6/4) e Hugo Santiago/
Maurício “Zebu” Ferreira 2x1 
Sérgio “Pivete” Lião/Wado Pel-
lizoni (6/1, 4/6 e 10/4).

Na próxima quarta-feira 
(30), estes os jogos que mar-
cam a sequência do Amigos: 
Faé/Sayão x Pivete/Robão, Pi-
rão/Marcos x Hugo/Carvalho, 
Rogério/Zebu x Bilibio/Fabio 
e Tiago/Wado x Rafa/Franco.

WWW.JORNALOJOGO.COM.BR

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



AMERICANA, 25 DE MARÇO DE 20226 ESPORTE

celioautomoveis.com.br

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

Instagram @zaramelojr
e-mail zaramelojr@jornalojogo.com.br

6

HONRARIA NA CM
Em sessão solene na noite de ter-
ça-feira (22), a Câmara de Ame-
ricana fez a entrega do prêmio 

“Destaques Esportivo do Ano”, ins-
tituído através do projeto de de-
creto legislativo do ex-vereador 
Odair Dias. Entre os 90 homena-
geados, este modesto jornalista. 
Agradeço a Secretaria de Esportes 
pela indicação do meu nome, em-

bora, como sempre digo, acho es-
tranho receber uma honraria por 
cumprir com meu dever.

Por questão de ordem pes-
soal, não pude comparecer à ses-
são. Pedi ao amigo e repórter-foto-
gráfico Wado Pellizoni que me re-
presentasse. Não posso, em hipó-
tese alguma, deixar de parabenizar 
e aplaudir aos atletas e técnicos de 
dezenas de modalidades que rece-

beram a homenagem. São heróis! 
Acompanho o cotidiano esportivo 
de Americana como jornalista des-
de 1983 e sei o quanto é difícil fazer 
esporte e ser do esporte por aqui. 
O meu  meu reconhecimento e o 
meu respeito a todos eles!!!

Na foto, a partir da esquerda, es-
tão Wado Pellizoni, Thiago Martins 
(vereador), Odair Dias (autor do 
projeto) e Thiago Brochi (vereador).

O ADEUS DE DAVI
Davi Tunussi, o Tiguera, faleceu sábado 
(19), aos 89 anos, por complicações de um 
AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Seu nome está mais do que marcado na 
história do futebol de Americana.

Morador do bairro Conserva, Davi foi 
diretor do Vasco da Gama (Vasquinho), 
AEC (Americana Esporte Clube) e Rio 
Branco. Fazia o tipo “linha dura” como car-
tola, mas era de coração gigantesco.

Nos anos 80, como repórter de campo 
da FM Notícia, fiz incontáveis entrevista com 
Davi. Como também havia repórteres das 
rádios AM de Americana nas conversas, ele 
sempre iniciava assim: “Boa tarde aos ou-
vintes da FM e da AM...” Figuraça do bem!

A foto que ilustra esta notinha fiz em 
março de 2018, no Campinho dos Me-
neghel, durante churrasco de antigos mo-
radores da Conserva. Ao lado de Davi es-
tá o amigo Fred Smania, que foi quem me 
avisou sobre o falecimento.

DE VOLTA 
AO TIGRE
Responsável pela comuni-
cação do Rio Branco nos 
últimos anos, Thiago Bar-
reto havia se afastado do 
clube nos últimos meses. 
O “período sabático” foi 
curto... A convite do vice 
de Futebol Luís Guilherme 
Gallo, Thiago vai atuar co-
mo diretor do mundo da 
bola do Tigre juntamente 
com Rafael Panhoca. A es-
treia do Rio Branco na Be-
zinha 2022 será contra o 
Independente, dia 24 de 
abril, em Limeira.

O JOGO | ARQUIVOZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE MARÇO DE 2018DIVULGAÇÃO
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THÉO BRILHA NA ABERTURA DO PDC
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O bicampeão Théo Pioli Trevi-
sani brilhou na etapa de aber-
tura da 17ª edição do Kart Pé 
de Chumbo, Copa Sópneus 
Goodyear 2022 -, na ma-
nhã de sábado (19), em Paulí-
nia. O piloto #27 simplesmen-
te foi o mais rápido no warn-

-up, fez a pole na tomada de 
tempos, ganhou as duas corri-
das e cravou as voltas mais rá-
pidas, fechando a jornada no 
Kartódromo San Marino com 
60 pontos, que é a pontuação 
máxima de uma rodada.

Na corrida que abriu a pro-
gramação, Théo sobrou na pis-
ta e não deu chances aos ad-

versários, vencendo de forma 
incontestável. Ele largou na po-
le e abriu vantagem significati-
va até fechar as 20 voltas em 
14m38s386 (média de 80,66 
km/h), 10s583 à frente de Ro-
gério Pompermayer, que foi o 
segundo colocado. O piloto #27 

Em sua quarta temporada no 
Pé de Chumbo, Ederson Fer-
nando Rodrigues, enfim, foi 
ao topo do pódio. Na abertu-
ra da temporada 2022, sábado 
(19), no Kartódromo San Mari-
no, em Paulínia, ele foi o ven-
cedor da Light e chegou até a 
andar entre os pilotos do Pro, 
o campeonato tem grid único, 
com classificação distinta en-
tre as categorias.

Na primeira bateria, Eder-
son foi o quarto colocado no 

geral, atrás apenas de Théo 
Trevisani, Rogério Pomperma-
yer e Patrik Neves, que são do 
grupo de elite, e o primeiro da 
Light. Na segunda, terminou 
em sexto no geral e em se-
gundo na categoria (superado 
apenas por Rafael Barberatto).

Na somatória das duas cor-
ridas, o piloto #7 totalizou 49 
pontos, ficando em quarto lu-
gar no geral, fez a mesma pon-
tuação de Paulo Rosa, da Pro, 
mas levou vantagem no crité-

rio de desempate por ter che-
gado à frente do piloto #5 na 
primeira bateria, e sendo o 
campeão da Light.

O pódio da divisão de aces-
so do PD’Chumbo, além de 
Ederson Rodrigues, também 
contou com Rafael Barberat-
to, segundo colocado com 45 
pontos; Oswaldinho Noguei-
ra, terceiro com 28; Ivan Dan-
tas, quarto também com 28; e 
Rodrigo Pestana, quinto com 
21. (ZARAMELO JR.)

EDERSON CONQUISTA PRIMEIRA VITÓRIA

CLASSIFICAÇÃO
1ª ETAPA

PILOTOS PTS.
1º Théo Trevisani 60
2º Patrik Neves 52
3º Marcelo Contatto 51
4º Ederson Rodrigues 49
5º Paulo Rosa 49
6º Dênis Barbosa 46
7º Rogério Pompermayer 45
8º Rafael Barberatto 45
9º Candido Neto 44
10º Douglas Pitoli 39
11º Carlinhos Carrion 30
12º Oswaldinho Nogueira 28
13º Ivan Dantas 28
14º Marcelo Marusso 28
15º Rodrigo Pestana 21
16º Fernando Rodovalho 20
17º Givago Nunes 20
18º Carlos Barbosa 19
19º Rafael Nascimento 18
20º Mayckon Mota 17
21º Giovanni Pamfílio 16
22º Fernando S.André 15
23º Alberth Janjon 14
24º William Saura 14
25º Rafael Contatto 0

* O piloto Fábio Santarosa não disputou a etapa.

Ederson andou no pelotão de frente e foi vencedor da Light

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE MARÇO DE 2022

fez a volta mais rápida na sexta 
passagem com 43s529.

A segunda corrida foi mais 
movimentada e com dispu-
tas mais intensas pela pon-
ta. Com inversão de grid en-
tre os oito melhores da bate-
ria anterior, Neto Candido saiu 

na pole e manteve-se à fren-
te do pelotão durante durante 
seis voltas, sendo ultrapassa-
do por Marcelo Contatto.

O piloto #18 liderou até a 
11ª volta quando foi superado 
por Théo Trevisani, que largou 
na quarta fila e fez uma série 

de ultrapassagens até chegar 
à ponta, completando as 20 
voltas em 14m53s884 (média 
de 79,50 km/h), vantagem de 
apenas 0s937 para Contatto, 
que chegou em segundo lu-
gar. Com 43s440 na 17ª volta, 
Théo foi o mais rápido.

Além de Théo Trevisani, cam-
peão da etapa, o pódio da ca-
tegoria Pro teve Patrik Camar-
go Neves, segundo colocado 
com 52 pontos; Marcelo Con-
tatto, terceiro com 51; Paulo Ro-
sa, quarto com 49; e o estreante 
Dênis Barbosa, quinto com 46.

Piloto #27
atingiu a
pontuação
máxima de
uma rodada

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE MARÇO DE 2022

Théo dominou a primeira corrida de ponta a ponta no San Marino
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THÉO E EDERSON VENCEM EM DUPLAS
PÉ DE CHUMBO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Théo Pioli Trevisani, na Pro, 
e Ederson Fernando Rodri-
gues, na Light, não foram 
bem apenas na disputa por 
pilotos, sábado (19), no Kar-
tódromo San Marino, em Pau-
línia. Representantes da Usi 
Para Todos, eles também ven-
ceram o Campeonato de Du-
plas na etapa de abertura da  
17ª Copa Sópneus Goodyear 
de Kart Pé de Chumbo.

A competição em duplas 
é novidade nesta temporada 
e cada parceria leva o nome 
das empresas patrocinadoras. 
Théo e Ederson, que assegu-
raram o topo do pódio de suas 
categorias, fecharam a rodada 
com total de 109 pontos, única 

Disputa é
novidade da
temporada e
promete ser
bem intensa

A rodada de abertura da Copa 
Sópneus Goodyear 2022 mar-
cou a estreia de Dênis Barbo-
sa (Pro) e Rafael Nascimento 
(Light) do grid de pilotos do 
Kart Pé de Chumbo. E Dênis já 
mostrou seu cartão de visitas 
garantindo lugar no pódio.

Com o quinto lugar na pri-
meira corrida e o oitavo na se-
gunda, o piloto #47 totalizou 46 
pontos, fechando a etapa em 
sexto no geral e em quinto na 
categoria. “Agradeço a oportu-

nidade por participar pela pri-
meira vez do Pé de Chumbo”, 
disse Dênis. Já Rafael não teve 
o resultado dos sonhos. Na pri-
meira bateria, abandonou logo 
nas primeiras voltas, mas na se-
gunda chegou em 11º, mostran-
do que tem potencial.

Com 18 pontos, foi o 19º no 
geral e o nono na categoria. 

“Pela primeira vez com essa 
moçada, a organização é mui-
to top”, salientou o piloto #84. 
(ZARAMELO JR.)

PÓDIOS EM PAULÍNIA

PAULO ROSA, PATRIK CAMARGO NEVES, THÉO TREVISANI, 
MARCELO CONTATTO E DÊNIS BARBOSA

IVAN DANTAS, RAFAEL BARBERATTO, EDERSON RODRIGUES, 
OSVALDINHO NOGUEIRA E RODRIGO PESTANA

PRO LIGHT

F
O

TO
S

: W
A

D
O

 P
E

L
L

IZ
O

N
I | T

E
A

M
 P

D
’C

H
U

M
B

O
 | D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

ESTREANTE, DÊNIS VAI
AO PÓDIO EM PAULÍNIA

Dênis estreou no Pé de Chumbo de maneira positiva

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE MARÇO DE 2022

dupla com pontuação na casa 
de três dígitos.

Em segundo lugar, com 96 
pontos, ficaram Marcelo Con-
tatto e Rafael Barberatto, que 
correm pela Sópneus. E em ter-
ceiro, com 79 pontos, chega-
ram Carlinhos Carrion e Paulo 
Rosa, do Posto Palmas de Ouro.

Na sequência ficaram Pa-
trik Neves e Givago Nunes, da 
FM Notícia, em quarto lugar 

com 72 pontos; os estreantes 
Dênis Barbosa e Rafael Nas-
cimento, da Eraldo Tintas, em 
quinto com  64; Douglas Pito-
li e Carlos Barbosa, da Pere-
na Seguros, em sexto com 58; 
Neto Candido e William Saura, 
da Twisy Viagens, em sétimo 
também com 58; Marcelo Ma-
russo e Osvaldinho Nogueira, 
da Goodyear, em oitavo com 
56; Rogério Pompermayer e 

Fábio Santarosa, da Newcoa-
tes, em nono com 45; Fernan-
do Santo André e Ivan Dan-
tas, da Meta/Comfer, em 10º 
com 43; Giovanni Pamfílio e 
Fernando Rodovalho, do Tatu 
Shopping Frutas, em 11º com 
36; Alberth Janjon e Mayckon 
Mota, da Luchini Móveis, em 
12º com 31; e Rafael Contat-
to e Rodrigo Pestana, da Exx-
med, em 13º com 21 pontos.

Ederson e Théo foram os melhores na disputa em duplas

WADO PELLIZONI | TEAM PD’CHUMBO | DIVULGAÇÃO
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Marcelo Marusso, fundador, 
presidente e piloto do Kart Pé 
de Chumbo, deixou o Kartódro-
mo San Marino, em Paulínia, sá-
bado (19), com a certeza que o 

campeonato vive momento es-
pecial ao chegar à 17ª tempo-
rada consecutiva. A etapa de 
abertura da temporada 2022 
da Copa Sópneus Goodyear 
deixou o “big boss” radiante.

“Como havia dito anterior-
mente, estávamos todos mui-
to apreensivos e ansiosos pe-
lo início da temporada. E tudo 
saiu melhor do que prevíamos, 
dentro de fora da pista. Claro 
que temos que ajustar alguns 
detalhes, mas não tem como 

não ficar satisfeito. Estão to-
dos de parabéns pela etapa”, 
afirmou Marusso.

“A 17ª edição do Pé de 
Chumbo tem significado mui-

to especial para mim, de ma-
neira particular, mas sinto que 
há também o envolvimento de 
todos aqueles que fazem par-
te do nosso time. Pilotos, equi-
pes de apoio e patrocinadores 
estão muito engajados para 
que 2022 seja um ano históri-
co”, acrescentou.

Marusso confirmou que a 
segunda etapa será disputada 
no Kartódromo João Baptista 
Brum, em Limeira, no dia 1º de 
abril, a partir das 14h30.

MARUSSO VÊ PD’CHUMBO
EM MOMENTO ESPECIAL

KART

Ganhadores da etapa de aber-
tura da Copa Sópneus Goo-
dyear de Kart Pé de Chumbo, 
Théo Trevisani e Ederson Rodri-
gues projetam que a tempora-
da 2022 será bastante compe-
titiva. “Certamente teremos um 
ano fantástico. O que me sur-
preendeu nestas duas primei-
ras corridas foi a presença dos 
pilotos da Light disputando po-
sição no pelotão de frente”, ci-
tou Théo, que alcançou a maior 
pontuação possível em Pau-
línia, 60 pontos pelas vitórias 
nas duas baterias e 2 de bonifi-
cação pelas voltas mais rápidas.

“A temporada do PDC pro-
mete ser uma das mais com-
petitivas de todos os tempos. 
A diferença de todos os pilotos 
no grid é mínima e cada eta-
pa será decidida nos peque-
nos detalhes. Acredito que te-
remos grande alternância nas 
vitórias nas próximas etapas, 
o que significa muita emoção 
pela frente”, avaliou Ederson.

Além do Campeonato em 
Duplas, outra novidade do 
ano e já colocada em prática 
no San Marino foram os no-
vos karts. E os pilotos que fo-
ram ao topo do pódio aprova-
ram. “Estavamos bem familia-
rizados com o equipamento 

Big boss do
campeonato
acredita que
a temporada
será histórica

GANHADORES PROJETAM
TEMPORADA COMPETITIVA

antigo, mas agora a equipe da 
RB3 Preparação fez excelente 
setup nos karts e a adaptação 
foi ótima”, afirmou Éderson.

“Gostei demais do novo 
equipamento. Me adaptei bem 
logo na etapa de estreia, ape-
sar que ainda há necessida-
de de ajustes de pilotagem de 
praticamente todos, já que são 
karts bem diferentes”, acres-
centou Théo. (ZARAMELO JR.)

Ederson cita diferença
mínima entre pilotos

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE MARÇO DE 2022

Abertura da temporada movimentou pilotos na pista do San Marino

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE MARÇO DE 2022

Entre os patrocinadores da 
17ª edição da Copa Sópneus 
Goodyear de Kart Pé de 
Chumbo, dois fizeram ques-
tão de acompanhar in lo-
co a etapa de abertura, sá-
bado (19), em Paulínia: Pe-

dro Marin (e), da Astor Brin-
des, e Edson Contato (d), da 
Sópneus. Eles circularam 
pelos bastidores, acompa-
nharam as corridas e fize-
ram elogios à performan-
ce dos pilotos. (ZARAMELO JR.)

PRESTIGIANDO...

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE MARÇO DE 2022

Rafael Nascimento (e), Giovanni Pam-
fílio (c) e Rafael Contatto (d) ficaram 
menos que três voltas na pista do San 
Marino, em Paulínia, sábado (19), na 
corrida que marcou a largada da tem-
porada 2022 da Copa Sópneus Goo-
dyear de Kart Pé de Chumbo. Com 
problemas, eles tiveram que abando-
nar logo no começo. O trio foi à pista 
na segunda corrida. Nascimento che-
gou na 11ª posição e Giovanni na 13ª, 
enquanto Rafael ir a pé para os bo-
xes, pois seu kart “apagou” na 14ª vol-
ta. Com isso, o atual campeão “zerou” 
na pontuação da rodada. (ZARAMELO JR.)

DEU RUIM
ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE MARÇO DE 2022
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Ansiedade, emoção, nervosismo, concentração, tensão, descontração... 
o antes e o depois da etapa de abertura da 17ª Copa Sópneus 
Goodyear de Kart Pé de Chumbo foram marcados por autêntico mix 
de sentimentos. O JOGO circulou pelo Kartódromo San Marino, em 
Paulínia, e mostra alguns flagrantes da largada da temporada 2022.

FOTOS: WADO PELLIZONI E ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE MARÇO DE 2022
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1. Marcelo Marusso, 
Givago Nunes, Douglas 
Pitoli e Carlinhos Carrion

2. Alberth Janjon e 
Fernando Santo André

3. Rafael Contatto e 
Fernando Rodovalho

4. Rogério 
Pompermayer

5. Mayckon Mota

6. Giovanni Pamfílio

7. Carlos Barbosa

8. Candido Neto

9. William Saura

10. Rafael Nascimento
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• 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

O 1º Torneio de Futevôlei do Centro Esporti-
vo Zero x Zero será disputado neste final de 
semana com expectativa pela presença de 
duplas de toda região. Amanhã (26), a par-
tir das 14 horas, os jogos serão pela Inician-
te B. No domingo (27), acontecem as parti-
das da Misto Iniciante, às 8 horas, e da Ini-
ciante A, às 14 horas. Haverá premiação em 
dinheiro e troféus, além de brindes. O Zero 
x Zero fica no final da Avenida Cillos, na re-
gião do Parque Novo Mundo. (ZARAMELO JR.)

As americanenses Samira Mioto e Bian-
ca Daher Berselli dos Santos sagraram-se 
campeãs da categoria Feminina Iniciante 
no 1º Open Santarena de Beach Tennis, que 
aconteceu entre os dias 18 e 20, em Piraci-
caba. Ao todo, a dupla de Americana ven-
ceu os cinco jogos que disputou (fase de 
grupos, oitavas, quartas, semi e final). Na 
decisão do título, Samira e Bianca ganha-
ram das piracicabanas Gisele Lopes e Natá-
lia Daruge por 6/4. (ZARAMELO JR.)

FUTEVÔLEI AGITA  
O ZERO X ZERO

SAMIRA E BIANCA 
SÃO CAMPEÃS

FABIANO FLORENTIN | DIVULGAÇÃOARQUIVO PESSOAL

O lutador americanense Leo-
nardo Pessina disputou o 
Curitiba International Open 
da IBJJF (International Brazi-
lian Jiu-Jitsu Federation), du-
rante o final de semana (19 e 
20), no Ginásio Tarumã, na 
capital do Paraná. E o saldo 
foi positivo, com a conquista 
de três medalhas de bronze.

Duas delas foram na com-
petição No Gi (absoluto e 
master 3 pesado) e uma no 
Kimono (master 3 pesado), 
esta com significado espe-
cial para Pessina. “Foi minha 
primeira medalha na catego-
ria e isso deve-se muito à in-
tensificação dos meus treina-
mentos”, comentou.

O próximo desafio de Pes-
sina é o Rio Fall Internacional 
Open, programado para os 
dias 23 e 24 de abril, no Rio 
de Janeiro. (ZARAMELO JR.)

PESSINA 
CONQUISTA
TRÊS DE 
BRONZE 
NO OPEN

ARQUIVO PESSOAL
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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

8 TIMES SEGUEM INVICTOS NO FLAMENGO
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Dos 56 times adultos da 64ª 
edição do Campeonato PHS 
Samaritano Saúde de Mini-
campo, no Flamengo, apenas 
oito seguem invictos e des-
pontam como candidatos po-
tenciais na disputa pelo títu-
lo. Os destaques ficam para 

EF Manutenção (senior), com 
quatro vitórias; Loom Arquite-
tura (intermediária), com três 
vitórias; e Ecosu Sucatas (fe-
minino) - todos têm índice de 
100% de aproveitamento.

Também não perderam 
até aqui: Perena Seguros (su-
per senior), com três vitórias 
e um empate; Restaurante 
Sushidô (jovem), Mar Negro 
Confecções (intermediária) e 
Castelinho Educação Infantil 
(master), todos com duas vi-
tórias e um empate; e Ameri-
cana Guinchos (super senior), 
com três empates.

O campeonato ainda está 
na fase inicial e o número de 
jogos entre as categorias não 
é o mesmo, já que algumas ro-
dadas tiveram que ser adiadas 
por causa das chuvas e se-
rão remarcadas. Entre os ar-
tilheiros, os principais desta-

ques são Patrick Filip, do Ba-
zanella, com 11 gols no jovem, 
e Rafael Monteiro, do Placeo-
ne, com 10 gols na interme-
diária. Também têm bons nú-
meros na artilharia Alexandre 
Silva, do Grupo Futura, e Lui-
gi Marcello, do EF Manutenção, 
ambos no senior, e Cléber Re-
nato, do Ecosu, no super se-
nior, que já marcaram 7 gols.

Entre hoje (25) e amanhã 
(26) serão realizados 18 jogos 
(confira no quadro). A rodada 
da próxima semana está dis-
ponível no site oficial do clube: 
www.flamengofc.com.br.

EF Manutenção,
do senior, é
o time mais
efetivo com
4 vitórias

PROGRAMAÇÃO
HOJE

SUPER SENIOR
19h00 Etani Confecções x Perena e 4R Veículos x Restaurante Prato Quente.
20h00 Lider Fast x Ecosu Sucatas.

SENIOR
19h00 Giro Contábil x Top Collor e Grupo Futura x JDM Contábil.

20h00 Nova Pet x EF Manutenção; A&J Lavanderia x Porccino Torresmos e 
Supermercados Pague Menos x Red Hot.

AMANHÃ
INTERMEDIÁRIA

14h15 Na Cara do Gol x RRB Refeições e Rama x Hotel Boa Vista.
15h20 Mar Negro x Loom Arquitetura e Roll Seladoras x Placeone.

JOVEM
14h15 Roll Seladora x Bazanella e Kintal Lanches x Major Louge,
15h20 Ameripesca x Ameristamp e Restaurante Sushidô x Agicorr Corretora.

FEMININO
16h30 Casa da Cerveja x Ecosu Sucatas e MagSac Embalagens x Cia do Milho.

A etapa de abertura do Tor-
neio de Truco do Flamen-
go foi realizada domingo 
(20) com a participação 
de 14 duplas, todas forma-
das por sócios do clube. En-
tre os jogadores, a presen-
ça de duas mulheres: Bár-
bara Vieira Pinto (à direi-
ta) e Sueli Santinato Giel-
fi (à esquerda). As rodadas 

aconteceram durante todo 
período matinal e os cam-
peões foram Danilo Luchia-
ri e Cláudio Gimenez, com 
Adailton Camargo e Cel-
so Tavoloni como vices. Ao 
longo do ano, o torneio te-
rá seis etapas, com pontua-
ção acumulativa. A próxi-
ma está programada para o 
dia 1º de maio. (ZARAMELO JR.)

TRUCO TEM ABERTURA

DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE MARÇO DE 2022

Pedro Amazonas (e) na marcação de Ezequiel durante goleada do invicto Loom Arquitetura



AMERICANA, 25 DE MARÇO DE 2022 13ESPORTE

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O campeonato de minicam-
po do Veteranos vem se ca-
racterizando pela disputa in-
tensa entre os ponteiros das 
quatro categorias. O equilí-
brio de forças é tão explíci-
to que até agora nenhum ti-
me conseguiu abrir vantagem 
significativa sobre os demais. 
Na intermediária, o Supermer-
cado Pérola é o líder com 11 
pontos, mas tem na cola, com 
10, Z Sport, Persianas Souza-
flex e Optilar Óptica. No se-
nior, Tec Têxtil e Joia Calça-
dos, com 13 pontos, dividem a 
liderança e no vácuo, com 12, 
vem o JRT Hobbies.

No master, o Help Parafu-
sos está na primeira coloca-
ção com 15 pontos, só 2 à fren-
te do Ecosu Sucatas. E no su-
per master, o Ecosu aparece 
em primeiro lugar com 12 pon-
tos, enquanto o Mirafer é o se-
gundo com 10.

Na sequência do campeona-
to, 11 jogos estão marcados pa-
ra hoje (25) e amanhã (26) no 
clube de campo do Veteranos, 
no bairro São Luiz. São estes:

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Com 9 pontos após a realiza-
ção de quatro rodadas, Ve-
dras Consulting e Orion Cores 
abriram vantagem na lideran-
ça do Campeonato José Ro-
berto Bardi de Futebol Society, 
no Castor. Agora, eles estão 3 
pontos à frente do Levak Mo-
tors e 4 de diferença para Ca-

fé Amorino e Zanqueta Mate-
riais de Construção, que são os 
concorrentes melhor posicio-
nados na classificação.

Na semana passada, o Ve-
dras ganhou do Zanqueta por 
4 a 1 e o Orion bateu o Soul por 
6 a 5. O campeonato tem dois 
artilheiros com 9 pontos: Lucas, 
do Levak, e Patrik, do Vedras.

A rodada de amanhã (26) 
do campeonato organizado 
pelo professor Eduardo Pires 
(Du) marca os jogos Zanqueta 
x Orion (15 horas), Soul x Amo-
rino (16 horas) e ISB Contábil x 
Levak (17 horas).

Diferença
de pontos
entre times
da frente é
muito pequena

Levak Motors está à caça dos ponteiros

DIVULGAÇÃO

SOCIETY

VEDRAS E ORION ABREM 
VANTAGEM NO CASTOR

VETERANOS VÊ DISPUTA INTENSA NA PONTA
MINICAMPO

INTERMEDIÁRIA
Amanhã Souzaflex x JRT 
Hobbies (15h30), Linhas 
São Vito x Ecosu (16h40) e 
Optilar x Z Sport (17h50).
SENIOR
Hoje Ecosu x Termo 
Americana (19h) e Joia x 
Bar do Zé Carlos (20h15) 
Amanhã Tec Têxtil 
x Dama Bier (16h15) e 
Casa do Construtor 
x JRT Hobbies (17h25).
MASTER
Hoje Acapulco Imóveis 
x Posto São Vito (19h)
e Tabatex Têxtil x Ecosu 
(20h15) Amanhã Distema 
Decorações x Hitscolor 
(16h15) e Help Parafusos x 
Galmar Ferramentas (17h25).

Já a rodada do super mas-
ter acontece na próxima terça-

-feira (29) com Ecosu x MMira-
fer e Auto Elétrica Alga x SP Tur, 
ambos às 19h, e Gonzaga Enge-
nharia x Rodonaves, às 20h15. Thiago Garcia é um dos destaques do Z Sport

ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE MARÇO DE 2022
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Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433

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

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

Amigos desde a infância, Mile-
na Consulin e Diego Martins, o 
Lambari, estavam sempre nas 
confraternizações dos pais, que 
mantem relação de amizade 
de longa data. Depois de anos 
sem contato, os dois se reen-
contraram na agitação da Fes-
ta do Peão de Americana. Pai-
xão fulminante! Após 9 anos de 
namoro, o jovem casal de em-
presários havia programado o 
casamento para julho de 2020, 
que acabou adiado em razão 

da pandemia. Os dois, final-
mente, subiram ao altar no iní-
cio do mês no Villa Harmonia 
Eventos. A cerimônia ao ar livre 
foi emocionante. A noiva, belís-
sima, causou frisson num ves-
tido sob medida todo em ren-
da com decote coração e bor-
dados delicados em pedrarias. 
O noivo também estava alinha-
díssimo num terno claro, perfei-
to para o horário. A ambienta-
ção colorida e radiante trouxe 
um estilo boho chic para inspi-

rar bastante alegria ao momen-
to. Rosas, orquídeas, alstroe-
merias e flores do campo numa 
bela composição de Odair Ro-
meiro. Espumante borbulhan-
do nas taças e drinks tropicais 
by Barman Juka. No buffet do 
chef Allison Rossi, destaque pa-
ra o risoto de palmito com alho 
poró e o filé mignon ao mo-
lho de ervas. A noite se trans-
formou em festa com show da 
dupla Ryan & Adriano e os hits 
de sucesso do DJ Gutto Maia. 
Tudo com assessoria de Cris-
tiane Perim. Os noivos curtirão, 
em breve, lua de mel prolonga-
da nos Estados Unidos.

Leandro Consulin, irmão da
noiva, com a mulher Andressa

Bianca Luchiari Paschoal
e Matheus Paschoal

Cristina e Valdecir
Martins, pais do noivo

Meire e Verdi Consulin,
pais da noiva

Rafael Martins, irmão do noivo,
e Mayara Martins Bernardino

Milena Consulin e Diego Martins: casamento
dos sonhos marcado pela alegria e emoção
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Felicidades para Nelson 
Junior, Marlene Geraldino, 
Dener Chimeli, Bianca 
Estina e Wlad Castro, 
aniversariantes desta 
sexta. No sábado é a 
vez de Roseli dos Santos, 
Juarez Santos Godoy, 
Jéssyca Brassorotto, 
Kleiton Rodrigues e 
Thiago Akim assoprarem 
velinhas. E no domingo, 
Marta Aranha (foto). 
Queila Seriano, Mauro 
Vendramin, Kleyton 
Moraes e Silas Ganciar são 
aniversariantes do dia.

JOGADO NA CALÇADA!
Ai ai ai... E não é que a casa caiu pra certo empresário 
barbarense famosinho, que fazia a linha fiel até a morte?! 
Através de um aplicativo espião, a bela mulher - sarada 
e simpática - desmascarou toda a farsa. Dona Onça 
descobriu a existência de uma amante há mais de 4 
anos. A lulu escorraçou o espertalhão de casa em plena 
madrugada chuvosa. Ah, detalhe: no baixo clero afirmam 
as más línguas que a tal piriguete é dessas de horário 
agendado, se é que me entendem! Acorda, Adamastor!

Rafael Bugiga
e Mariana Jensen

Adamo Rodrigues
e Amanda Merchiori

Talitha Quinteiro
e Lucas Barbosa

Lena e Reginaldo Cazetta

Igor Romagnolo
e Júlia Lacava

Bárbara Gomes
e Vitor de Paula

Duda Rocha Azeredo
Bastos e Leandro Bastos

Mari Castro

Julia Cazetta
e Anderson Soldera

Aninha Barufaldi
e Cesinha Mileta

Marina Belli
e Raul Martins

Cleide Araújo e Carlos Barbosa

A daminha Sofia Consulin,
sobrinha da noiva

Os irmãos Elisângela
e Eder Pinheiro

Sueli e Berto Mello
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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!

(19) 3469-9292   www.alvaroaguiar.com.br

APOIANDO O ESPORTE DE AMERICANA

RUA DO RAMI, 288 • DISTRITO INDUSTRIAL ABDO NAJAR

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

FAM ENTREGA 3T DE ALIMENTOS
TROTE SOLIDÁRIO

ALEX FERREIRA

A FAM (Faculdade de America-
na) entregou, na noite de terça-

-feira (22), 3 toneladas de alimen-
tos arrecadados no Trote Solidá-
rio do vestibular 2022, além de 
mais de 550 litros de leite, pro-
dutos de higiene, materiais hos-
pitalares e papelaria. A soleni-
dade simbólica aconteceu na se-
de da faculdade e contou com 
a participação de autoridades e 
entidades. No total, a Faculda-

de de Americana faz a doação 
para 10 entidades assistenciais 
que atendem pessoas em vul-
nerabilidade social nas cidades 
de Americana, Santa Bárbara 

d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré. 
As entidades beneficiadas são:

AMERICANA Lar Mãe Espe-
rança, Hospital Seara, Secreta-
ria de Saúde, Capsi (Centre de 
Atenção Psico Social Infantil de 
Americana), além de famílias 
atendidas pelo Serviço Integra-
do de Atenção (SIA) da FAM.

SANTA BÁRBARA Rede de 
Combate ao Câncer de Mama 
e Asilo São Vicente de Paula.

NOVA ODESSA Comunida-
de Geriátrica.

SUMARÉ Caminho da Luz e 
Recanto Tia Cecília.

“Os alunos da FAM entende-
ram seu papel social e por is-
so contribuíram com as pes-
soas que mais precisam. Des-
ta vez, estamos colaborando 
com mais cidades, e assim pre-
tendemos continuar com a co-
laboração dos nossos alunos e 
daqueles que ajudaram duran-
te nossas ações por America-
na e região”, comentou o dire-
tor da FAM, Gustavo Azzolini.

Entidades de
cidades da
região são
beneficiadas
nesta ação

PROGRAMA

SEDUC INICIA FORMAÇÃO 
PARA “PLANETA LEITURA”
PEDRO ROBERTO DA SILVA

A Secretaria de Educação de 
Americana iniciou, na semana 
passada, a formação dos mul-
tiplicadores e incentivadores 
de leitura do Programa Cole-
ção Educacional Planeta Leitu-
ra, cujos livros já foram distribuí-
dos para as escolas municipais. 
A formação é coordenada pela 
equipe de profissionais do Ins-
tituto Singularidades, com foco 
no incentivo ao acesso e leitura 
de obras literárias de qualidade.

Ao todo, serão 16 horas de 
formação, divididas em qua-
tro encontros formativos, dois 
presenciais e dois on-line, que 
acontecem no período da ma-
nhã para o Ensino Fundamental 
e à tarde para a Educação Infan-
til. Paralelamente, essas forma-
ções serão compartilhadas com 
os professores das Emeis ( Nível 

I e Nível II)  e do 1º ao 3º ano do 
Ensino Fundamental. 

“O programa é mais uma for-
ma de incentivo ao ato de ler, 
tão importante na constituição 
de uma educação de qualidade”, 
afirmou o secretário de Educa-
ção, Vinicius Ghizini.

Os 7.500 kits pedagógicos 
de leitura foram entregues para 
as escolas no início de fevereiro. 
O kit Planeta Leitura é destinado 
a todos os alunos de pré-esco-
la e aos estudantes do primeiro, 
segundo e terceiro anos do en-
sino fundamental e é composto 
por oito livros, oito fichas de lei-
tura e um livro da família. O ob-
jetivo é formar leitores compe-
tentes e garantir o acesso à cul-
tura. Além disso, pretende-se 
valorizar a literatura na escola, 
uma vez que para muitas crian-
ças a escola é o único local em 
que terão acesso à literatura.

Solenidade de entrega dos alimentos aconteceu na sede da FAM

DIVULGAÇÃO


