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‘‘A loja mais esportiva da região’’
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Nº 888 >> DESDE 2003BY ZARAMELO JR. @zaramelojr

Coluna social mostra 
quem circulou 

pelos camarotes da 
Festa do Peão de 

Americana. P. 12 e 13

Piloto de Americana, 
Pedro Aguiar conquista 

vitória épica em 
uma das corridas da 
Porsche Cup Brasil, 
em Interlagos. P. 16
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O CARA DA RODADA
Théo Pioli Trevisani foi impecável na quarta etapa do Pé de Chumbo, em Paulínia, 

vencendo as duas corridas e cravando as voltas mais rápidas. Ele atingiu a pontuação 
máxima (60) e reduziu a distância para o líder Rogério Pompermayer. P. 7 a 10

WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM 2022

BY ZARAMELO JR. 
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RB CONHECE FINALISTAS DA COPA
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Fogo Nobre Churrascaria e 
Posto 7 são os finalistas da ca-
tegoria jovens da Copa Mag-
Sac Embalagens de Minicam-
po, na sede náutica do Rio 
Branco, e decidirão o título 
em jogo único marcado para 
o próximo sábado (25), a partir 
das 15h30. Nenhum time tem 
vantagem do empate na deci-
são; em caso de igualdade no 
tempo normal, o campeão se-
rá definido nos pênaltis.

Os finalistas foram conheci-
dos nas semifinais, sábado (11). 
O Fogo Nobre se impôs com 

autoridade diante do Della Vit-
ta e goleou por 4 a 1, enquanto 
o Posto 7 foi melhor que o Viel 
Seguros e ganhou por 5 a 3.

Após a decisão do próximo 
dia 25, haverá a solenidade de 
premiação para entrega de tro-
féus e medalhas aos campeões, 
vices e destaques individuais. 
Com 36 gols, Márcio Alessan-
dro, do Fogo Nobre, é o artilhei-
ro disparado da categoria.

No super senior, as quartas 
de final, semana passada, tive-
ram estes resultados: Casa do 
Construtor 4x1 Estrudena, Mi-

Fogo Nobre
e Posto 7
fazem a final
em jogo único
sábado que vem

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A academia Raquetes Clube de 
Americana programou torneios 
de quatro modalidades para 
suas quadras, no final da Ave-
nida Cillos. A abertura da tem-
porada será no próximo final de 
semana (25 e 26) com as dispu-
tas de raquetinha - categorias 

B, C/D, Feminino e Mista - e de 
squash - de 1ª a 6ª classes. No 
primeiro fim de semana de julho 
(2 e 3), acontecem os jogos de 
tênis - Principiante, Intermediá-
rio e Duplas - e de beach tennis 

- Feminino C/Principiante, Mista 
B/C e Masculino B/C.

A expectativa dos organi-
zadores é movimentar mais de 
200 jogadores de cidades da 

RMC (Região Metropolitana de 
Campinas) e também de Minas 
Gerais, com premiação em tro-
féus aos campeões e vices de 
cada modalidade.

Haverá ação social pa-
ra arrecadação de alimentos 
não perecíveis, que, poste-
riormente, serão encaminha-
dos a família carentes e enti-
dades assistenciais. “Como é 

de costume, temos como ob-
jetivo integrar os esportes de 
raquetes. Acredito que isso é 
fundamental para despertar a 
curiosidade em outras modali-
dades. É comum tenistas que 
começam a praticar squash, 
squashistas que iniciam a prá-
tica da raquetinha e por ai vai”, 
disse Rogério Kawakami, dire-
tor da Raquetes Clubes.

4 MODALIDADES

RAQUETES ABRE TEMPORADA DE TORNEIOS

Raquetinha é uma das modalidades em disputa

ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE FEVEREIRO DE 2019

crogestão Sistemas 0x4 Alumia-
ço, Lafer 3x3 Posto 7 e Amantex 
Confecções 3x0 PD’Chumbo.

Assim, as semifinais da pró-
xima quinta-feira (23) terão 
os jogos Casa do Construtor x 
Amantex, às 19h30, e Posto 7 x 
Alumiaço. Em caso de empate 
no tempo normal, haverá pror-
rogação, com vantagem para 
Casa do Construtor e Posto 7 
em virtude da melhor campa-
nha que os adversários. Lean-
dro Henrique, do Casa do Cons-
trutor, é o principal artilheiro da 
categoria, mas está sob amea-
ça de Alessandro Zambretti, do 
Alumiaço, que tem 21 gols.

Fogo Nobre se impôs 
diante do Della Vita e 
está na final dos jovens

ZARAMELO JR. | O JOGO | 11 DE JUNHO DE 2022
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APOIANDO O ESPORTE DE AMERICANA
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Três oficiais de arbitragem de 
Americana vão atuar neste sá-
bado (18) nas finais da Taça 
EPTV de Futsal - região Cen-

tral -, que acontecem no giná-
sio do Sesi, em Rio Claro. Os ár-
bitros Abimael Vilon Valadares 
Santos e José Batista Paiuta e 
o anotador Wanderley Libó-
rio estão escalados para o jogo 
Ribeirão Bonito x Porto Ferrei-

ra, às 10h30, na disputa do ter-
ceiro lugar. A final, marcada pa-
ra as 13h30, será entre Bueno de 
Andrade e Rio Claro. Na região 
Campinas da Taça EPTV, Ameri-
cana caiu nas quartas de final ao 
ser derrotada por Louveira por 

3 a 1, no início desta semana (13). 
As semifinais acontecem segun-
da-feira (20) com Louveira x En-
genheiro Coelho, em Indaiatu-
ba, e Iracemápolis x Indaiatu-
ba, em Louveira. Os ganhado-
res decidem o título no dia 25.

FUTSAL

OFICIAIS DE AMERICANA ATUAM NA EPTV

VETERANOS APONTA TIMES ÀS FINAIS
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Os finalistas da 62ª edição do 
campeonato de minicampo 
do Veteranos foram conheci-
dos nos jogos de ida das semi-
finais, sábado (11), no clube de 
campo. Supermercados Péro-
la e Linhas São Vito, na inter-
mediária; JRT Hobbies e Dama 
Bier, no senior; Help Parafusos 
e Galmar Ferramentas, no mas-
ter, estão nas finais e decidem 
o título de suas categorias nos 
dias 25 de junho e 2 de julho.

Os jogos que apontaram os 
finalistas tiveram estes resulta-
dos: Supermercados Pérola 3x1 
Z Sport (3x1 nos pênaltis), Eco-
su Sucatas 4x4 Linhas São Vito, 
Dama Bier 3x2 Joia Calçados, 

JRT Hobbies 3x2 Ecosu Sucatas, 
Help Parafusos 2x1 Ecosu Suca-
tas (3x2 nos pênaltis) e Galmar 
Ferramentas 2x2 Hitscolor.

Os artilheiros destas três 
categorias são Bombeiro, do 
Z Sport, com 29 gols; Dilsinho, 
do JRT Hobbies, com 32 gols; 
e Tite, do Galmar, com 29 gols. 

Como goleiros menos vazados 
aparecem Nardoni, do Super-
mercados Pérola, com a média 
de 1,6 gol; Wagnão, do Dama 
Bier, média de 2,7 gols; e Tião 
Garcinha, do Help Parafusos, 
média de 1,2 gol.

A programação oficial das fi-
nais dos dias 25 e 2, com horá-

Abimael, Paiuta e Libório apitam em Rio Claro

DIVULGAÇÃO

Decisão do
título será
em melhor de
2 jogos no
clube de campo

rios e campos, será divulgada 
pela comissão organizadora no 
início da semana que vem.

No super master, nos jo-
gos de ida das semifinais, es-
ta semana, o Mirafer Siderur-
gica derrotou o Gonzaga En-
genharia por 4 a 3, enquanto 
Rodonaves Transportes e Eco-
su Sucatas ficaram no 1 a 1. Os 
confrontos se repetem na ter-
ça-feira (21) para definir quem 
vai à final: Gonzaga x Mirafer, 
às 19 horas, e Ecosu x Rodona-
ves, às 20 horas.

Os destaques individuais da 
categoria jogam pelo Ecosu: 
Big Car, artilheiro com 22 gols, 
e Alemão, goleiro menos vaza-
do com média de 1,9 gol.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 11 DE JUNHO DE 2022

Elvis (e) levou a melhor 
sobre Dênis (d) nas 
semifinais da intermediária
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IRON COWBOY DISTRIBUI R$ 80 MIL
FESTA DO PEÃO

ABNER HENRIQUE THERÉZIO 
PBR BRAZIL

O Iron Cowboy da PBR Brazil é 
a principal atração na segunda 
semana da Festa do Peão de 
Americana. Realizada pela Pro-
fessional Bull Riders, a compe-
tição é uma verdadeira prova 
de superação e resistência pa-
ra os atletas de Montarias em 
Touros e terá prêmio de R$ 50 
mil ao campeão.

Desde ontem (17) e até 
domingo (19), por três noi-
tes, os fãs do esporte acom-
panham alguns dos melho-
res competidores do mun-
do em duelos com os melho-
res touros do Brasil. Desde 
2006, quando iniciou a par-
ceria com a Festa do Peão 
de Americana, a PBR Brazil 
já realizou 34 competições 
durante o evento, incluindo 
uma etapa master no último 
fim de semana que também 
faz parte do calendário da 15ª 
temporada do campeonato  
em território nacional.

A competição desta sema-
na está dividida em duas fa-
ses, sendo que a preliminar 
(classificatória) começou on-
tem e prossegue hoje, e prin-
cipal (Iron Cowboy) ocorre na 
noite de domingo. Os 30 prin-
cipais competidores do ran-
king da PBR concorrem ao tí-
tulo, sendo que para ser cam-
peão desta edição o atleta te-
rá que desafiar no mínimo seis 
touros, sendo quatro deles so-
mente na noite de domingo, na 
fase final da competição.

No total, serão distribuídos 
R$ 80 mil em prêmios, sen-
do R$ 50 mil ao atleta que se-
rá coroado como Iron Cowboy 
no domingo e os outros R$ 30 
mil distribuídos nos seis rou-
nds da competição, contem-
plando os competidores com 
as melhores notas a cada fa-
se. Um competidor pode em-
bolsar até R$ 69 mil na com-
petição, caso faça a maior no-
ta de todos os rounds e conse-
quentemente conquiste o títu-
lo no domingo.

Entre os favoritos ao título 
do Iron Cowboy em Ame-
ricana está o novo líder do 
ranking nacional, Sandro 
Batista (Pedra Preta-MT). 
O competidor que foi re-
centemente contratado pe-
lo Arizona Ridge Riders, ti-
me da nova liga de compe-
tição por equipes da PBR 
nos Estados Unidos, che-
gou à primeira colocação 
do campeonato no último 
fim de semana ao terminar 
como vice-campeão na eta-
pa master realizada na are-
na de Americana.

Na semana anterior, ele 
havia vencido o evento de 
Divinópolis-MG. Sandro Ba-
tista chega ao seu primei-
ro Iron Cowboy com o re-
trospecto de ter permane-
cido os oito segundos em 

77% dos touros que montou 
nesta temporada. Apesar 
de não ter pontuado no últi-
mo fim de semana e ter per-
dido a liderança do ranking, 
Bruno Scaranello (General 
Salgado-SP) segue entre os 
favoritos devido ao seu re-
trospecto, principalmente 
por já ter vencido uma com-
petição na arena de Ameri-
cana em 2018 e chegar ao 
Iron Cowboy com o objetivo 
de retomar a primeira posi-
ção do campeonato.

A lista de favoritos conta 
também com Adriano Sal-
gado (Batatais-SP), cam-
peão da última edição do 
Iron Cowboy em 2019 e que 
busca se tornar o primei-
ro a vencer a competição 
no Brasil duas vezes. (ABNER 

HENRIQUE THERÉZIO)

LÍDER DO RANKING  
É UM DOS FAVORITOS

Sandro Barbosa é o novo líder do ranking nacional

DIVULGAÇÃO
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2ª DIVISÃO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Na estreia do técnico Paulinho 
McLaren, ex-atacante que ves-
tiu camisas de times impor-
tantes do futebol brasileiro, o 
Rio Branco joga neste sábado 
(18) contra o Amparo, na casa 
do adversário, e tenta manter-

-se vivo no Campeonato Pau-
lista da 2ª Divisão (Bezinha). A 
partida, válida pela penúltima 
rodada da 1ª fase, está mar-
cada para as 15 horas, no Es-
tádio José de Araújo Cintra, 
em Amparo.

Em busca da sobrevivên-
cia, o Rio Branco não pode 
perder. Se for derrotado, pe-
la projeção da diretoria, o ti-
me não terá mais chances 
de classificação nem mesmo 
por índice técnico. Se vencer, 
precisará ao menos do empa-
te contra o lanterna e já elimi-
nado União São João, sema-
na que vem, em Americana. E 
se empatar, joga por vitória 

contra o time de Araras. Re-
sumidamente, o Rio Branco 
tem que somar pelo menos 4 
pontos nos 6 que vai disputar. 
Atingindo a meta, segue em 
frente como segundo colo-
cado do Grupo 4 ou por índi-
ce técnico. Menos que isso, a 
temporada chega ao fim.

A esperança dos dirigentes 
é a estreia do técnico Paulinho 
McLaren, anunciado no início 
da semana para o lugar de Be-
tão Alcântara, demitido após a 
derrota para o líder Itapirense, 

sábado (11), no Estádio Décio 
Vitta. Ele foi apresentado pelo 
vice-presidente Administrativo 
Cláudio Bonaldo.

A diretoria do Rio Branco 
entende que McLaren já mu-
dou o ambiente entre os joga-
dores, passando tranquilidade 
e confiança, e que conseguirá 
ajustar taticamente o time pa-

Derrota em
Amparo tira
chances de
classificação
para 2ª fase

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 4

TIMES PTS.

1º Itapirense 20
2º Rio Branco 13
3º Amparo 12
4º Paulista 12
5º Independente 8
6º União São João 1

ra a “decisão” em Amparo. O 
treinador deve mexer na esca-
lação. É quase certa a estreia 
do zagueiro Jemmes. Além de 
Amparo x Rio Branco, a roda-
da do Grupo 4 também terá 
Itapirense x Independente, sá-
bado, às 15 horas, em Itapira, e 
União São João x Paulista, do-
mingo, às 10 horas, em Araras.

RIO BRANCO EC | DIVULGAÇÃO

Paulinho McLaren e 
Cláudio Bonaldo: técnico 
estreia em jogo vital

AV.BRASIL

JUNINHO FAZ 
SUGESTÃO 
DE CICLOVIA
DA REDAÇÃO

O vereador Juninho Dias (MDB) 
está sugerindo à Prefeitura de 
Americana a instalação de uma 
ciclofaixa em toda a extensão 
da Avenida Brasil. O parlamentar 
destaca que, na busca por espa-
ços para a prática segura do ci-
clismo como esporte, hobby e 
mobilidade urbana de transpor-
te, a instalação de ciclofaixas é 
medida urgente em todo o mu-
nicípio. Segundo Juninho, a uni-
dade de Trânsito e Sistema Viá-
rio fará reanálise da proposta, 
que já foi discutida anteriormen-
te e não houve a implantação.

“Esse é um tema complexo. 
Hoje temos a questão da proxi-
midade dos hospitais e precisa-
mos ter cuidado para não atra-
palhar os pacientes e também 
não colocar em risco os ciclistas, 
que carecem de espaços ade-
quados”, disse Juninho.
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FLAMENGO ARRECADA 747L DE LEITE
MINICAMPO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A ação social promovida pelo 
Flamengo Futebol Clube nas 
finais do 64º campeonato in-
terno de minicampo - PHS Sa-
maritano Saúde 2022 -, sábado 
(11), arrecadou 747 litros de leite, 
que serão destinados ao Fundo 
Social de Solidariedade da Pre-
feitura para encaminhamento 
a famílias carentes e entidades 
assistenciais de Americana.

A campanha envolveu sócios 
e convidados que acompanha-
ram os jogos decisivos da edi-
ção do primeiro semestre. “Con-
seguimos uma quantidade mui-
to boa de leite, graças a Deus. 
Foi uma surpresa muito agra-
dável”, disse o presidente Mauro 
Borgatto. “Isso nos motiva para 
novas campanhas. Deixo o meu 
agradecimento a todos que co-
laboraram”, acrescentou.

Todos os detalhes das finais, 
como resultados, nomes dos jo-

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A última vaga às semifinais do 
Campeonato José Roberto Bar-
di de Futebol Society será de-
fine na repescagem, com jo-
gos programados para o dia 
25, no Castor. Vedras e Soul se 
enfrentam às 14h45, enquan-
to ISB Contábil e Café Amo-
rino vão a campo às 16 horas. 
Os ganhadores se enfrentam 
às 17 horas para que seja co-
nhecido o time que continua 
na luta pelo título. Em todas 
as partidas, em caso de em-
pate no tempo normal, haverá  
cobrança de pênaltis. Sacilot-
to Contabilidade, que fechou 
a fase de classificação em pri-
meiro lugar com 24 pontos; 
Orion Cores, segundo coloca-
do com 21; e Zanqueta Mate-
riais Construção, terceiro com  
20, estão garantidos nas semifi-

SOCIETY

“BARDI” DEFINE A
4ª VAGA NA REPESCAGEM

gadores campeões, artilheiros e 
goleiros menos vazados, além 
de fotos, serão publicados na 
edição 889 do O JOGO, que cir-
cula na próxima sexta-feira (24).

INSCRIÇÕES
As inscrições para o campeo-
nato de minicampo do segun-
do semestre do Flamengo 
continuam abertas e podem 
ser feitas até a próxima segun-
da-feira (20) no departamento 

de Esportes, na sede do clube, 
ou pelo telefone 3471-0700. 
São 10 categorias disponíveis 
para os sócios: pré-mirim, mi-
rim, infantil, jovem, intermediá-
ria, senior, super senior, master, 
super master e feminino.

De acordo com o presiden-
te Mauro Borgatto, quem fizer 
inscrição até segunda-feira ga-
rante participação no sorteio 
que definer quem joga no se-
gundo semestre. “Fazer a ins-

crição não é garantia de dis-
putar o campeonato e sim que 
estará no sorteio. É importante 
que isso fique bem claro”, afir-
mou o dirigente. Quem se ins-
crever depois do dia 20, não 
participa no sorteio e fica au-
tomaticamente na lista de ex-
cedentes. A previsão é que os 
times adultos entrem em cam-
po a partir de 21 de julho e os 
das categorias de base a partir 
de 3 de agosto.

O presidente Mauro Borgatto ficou satisfeito com o resultado da ação social

ZARAMELO JR. | O JOGO | 11 DE JUNHO DE 2022

nais e acompanham a repesca-
gem de camarote.

A briga pela artilharia está in-
tensa. No momento, Lucas Le-
vak, do Sacilotto, é o principal 
goleador com 29 gols, mas tem 
na cola Mateusinho, do Zanque-
ta, e Gabriel Bibico, do Soul, ca-
da um com 28 gols.

Eduardo Pires 
é o organizador

O JOGO | ARQUIVO
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CLASSIFICAÇÃO
4ª ETAPA

PILOTOS PTS.

1º Théo Trevisani 58
2º Rafael Contatto 53
3º Rogério Pompermayer 52
4º Patrik Neves 50
5º Dênis Barbosa 47
6º Ederson Rodrigues* 44
7º Fernando S. André 41
8º Candido Neto 36
9º Douglas Pitoli 35
10º Rafael Barberatto* 35
11º  Giovanni Pamfílio 34
12º Marcelo Contatto 33
13º Oswaldinho Nogueira* 32
14º Rafael Nascimento* 31
15º Carlinhos Carrion 29
16º Givago Nunes* 28
17º Rodrigo Pestana* 26
18º Fernando Rodovalho* 20
19º William Saura 19
20º Paulo Rosa 16
21º Ivan Dantas* 12

* Pilotos da Light
Fábio Santarosa, Carlos Barbosa,  

Mayckon Mota, Marcelo Marusso e  
Alberth Janjon não correram

THÉO DOMINA RODADA DO PD’CHUMBO
KARTISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Assim como na abertura, em 
março, Théo Pioli Trevisani 
voltou a dominar de maneira 
absoluta uma rodada da Copa 
Sópneus Goodyear de Kart Pé 
de Chumbo. Pela segunda vez 
na temporada, o piloto #27 
venceu as duas baterias e cra-
vou as voltas mais rápidas de 
ambas, atingindo a pontuação 
máxima. O desempenho de 
Théo foi registrado na quarta 
etapa de 2022, no Kartódro-
mo San Marino, em Paulínia, 
no dia 4 de junho. A rodada só 
não foi perfeita porque Givago 
Nunes voou baixo no classifi-
catório e tirou a pole do piloto 
#27 por apenas 00s138.

Pela vitória nas duas corri-
das, Théo Trevisani fechou a 
rodada com 58 pontos e ain-
da garantiu mais 2 de bonifi-
cação na classificação geral do 
campeonato, totalizando 60 - 
maior pontuação que um pi-
loto pode alcançar numa úni-
ca etapa. Ele já havia feito is-
so na largada da 17ª edição, 

dia 19 de março, também em 
Paulínia. Na primeira corrida, 
Théo completou as 20 voltas 
em 14m59s221, tendo no vá-
cuo Givago Nunes, segundo a 
00s194, e Rogério Pomperma-
yer, terceiro a 00s823. O ven-
cedor cravou a volta mais rápi-
da com 42s750 na 13ª.

Na segunda corrida, lar-
gando na quarta fila com a 
inversão de grid, Théo foi su-
perando os adversário e re-
cebeu a bandeira quadricu-
lada da vitória com o tempo 
de 14m37s194 para as 20 vol-
tas. Na cola dele, com diferen-
ça de apenas 00s444, chegou 
Rafael Contatto, enquanto Pa-
trik Neves foi o terceiro com 

diferença de 02s010 para o 
ganhador. Com 42s604 na sé-
tima passagem, Théo voltou a 
fazer a volta mais rápida.

Na somatória das duas ba-
terias, o Top 5 da Pro, que é 
a principal categoria do cam-
peonato, teve Théo Trevisa-

Piloto #27
vence corridas
e faz voltas
mais rápidas
no San Marino

PÓDIOS

PATRIK NEVES, RAFAEL CONTATTO, THÉO TREVISANI, 
ROGÉRIO POMPERMAYER e DÊNIS BARBOSA

GIVAGO NUVES, OSWALDINHO NOGUEIRA, EDERSON RODRIGUES, 
RAFAEL BARBERATTO e RAFAEL NASCIMENTO

PRÓ LIGHT
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ni, primeiro com 58 pontos (os 
2 de bonificação são compu-
tados apenas na classificação 
geral); Rafael Contatto, segun-
do com 53; Rogério Pomper-
mayer, terceiro com 52; Patrik 
Neves, quarto com 50; e Dênis 
Barbosa, quinto com 47.

LIGHT
Divisão de acesso do PD’Chum-
bo, a categoria Light teve vitó-
ria de Ederson Rodrigues na 
quarta etapa. No geral das ba-
terias - as duas categorias cor-
rem juntas -, o piloto #7 foi oita-
vo na primeira e sétimo na se-

gunda, totalizando 44 pontos 
e garantindo o topo do pódio. 
O Top 5 também foi formado 
por Rafael Barberatto, segun-
do com 35 pontos; Oswaldinho 
Nogueira, terceiro com 32; Ra-
fael Nascimento, quarto com 31; 
e Givago Nunes, quinto com 28.

WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM 2022

Théo Trevisani andou em 
ritmo forte e foi o destaque da 
etapa do PDC no San Marino
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Pilotos do Pé de Chumbo participaram de reunião e jantar na residência de Carlinhos 
Carrion, no último dia 7. Tradicional no calendário, o encontro mensal serve para discussão 
de assuntos relacionados ao andamento da Copa Sópneus Goodyear de Kart e para 
confraternização entre aqueles que compõem o grid do campeonato que agora em 2022 está 
em sua 17ª temporada consecutiva. O repórter-fotográfico Wado Pellizoni, que é integrante 
do PD’Chumbo Team, também marcou presença e registrou todos os detalhes. Confira!
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A quarta etapa da Copa Sóp-
neus Goodyear, dia 4, no San 
Marino, em Paulínia, foi extre-
mamente positiva para dois pilo-
tos em especial: Théo Pioli Trevi-
sani e Ederson Fernando Rodri-
gues. Ganhador da rodada com 
pontuação máxima, o piloto #27 
reduziu a distância no geral pa-
ra o líder Rogério Pomperma-
yer, enquanto o piloto #07, que 
ganhou na categoria, dobrou a 
vantagem na ponta da Light.

Théo iniciou a etapa 16 pon-
tos atrás de Pompermayer e fe-
chou apenas 8 atrás - para o vi-
ce-líder Patrik Camargo Neves 
a diferença é somente de 1 pon-
to. “Na etapa anterior, em maio, 
aconteceram alguns problemas 
que me prejudicaram, mas con-
segui reagir agora e encostar 
tanto no Rogério como no Pa-
trik. Tem muita coisa pela fren-
te e a disputa está em aberto”, 

THÉO REDUZ 
DISTÂNCIA E 
EDERSON DOBRA

KARTISMO

PILOTOS PTS.

1º Rogério Pompermayer 210
2º Patrik Neves 203
3º Théo Trevisani 202
4º Ederson Rodrigues* 179
5º Dênis Barbosa 170
6º Rafael Barberatto* 161
7º Candido Neto 157
8º Douglas Pitoli 143
9º Oswaldinho Nogueira* 134
10º Rafael Contatto 132
11º Fernando Rodovalho* 130
12º Givago Nunes* 119
13º William Saura 119

PILOTOS PTS.

14º Marcelo Contatto 108
15º Giovanni Pamfílio 105
16º Paulo Rosa 93
17º Ivan Dantas 92
18º Carlinhos Carrion 88
19º Fernando S. André 76
20º Rafael Nascimento* 70
21º Carlos Barbosa* 66
22º Marcelo Marusso 53
23º Rodrigo Pestana* 47
24º Mayckon Mota 46
25º Fábio Santarosa* 32
26º Alberth Janjon 14

CLASSIFICAÇÃO GERAL

*Pilotos da Light

afirmou o piloto #27. “No sor-
teio, não peguei um motor bom 
e, pelas circunstâncias, o saldo 
da rodada até que foi razoável. 
Pouca coisa mudou. Vou con-
tinuar correndo com o regula-
mento debaixo do braço e pro-
curando pontuar o máximo 
possível em cada etapa. Não 
tem muito o que fazer diferen-
te disso”, avaliou Pompermayer.

Já Ederson foi à pista com 
vantagem de 9 pontos para o 
segundo colocado Rafael Bar-
beratto e terminou com o do-

bro. Agora, o piloto #07 está 
18 pontos à frente do principal 
concorrente. “Como disse após 
a terceira etapa, vamos ter al-
ternância nas vitórias dentro 
da categoria e a diferença de 
pontos não vai aumentar mui-
to. Consegui dar uma melhora-
da na distância, mas não tem 
nada resolvido. O Pé de Chum-
bo é muito competitivo”, disse 
Ederson, que vive seu melhor 
início de temporada e aparece 
em quarto lugar na classifica-
ção geral do campeonato.

Ederson Rodrigues agora tem 18 pontos à frente do vice-líder da Light

WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM 2022

1. Fundador e presidente do Pé de 
Chumbo, Marcelo Marusso
2. O anfitrião Carlinhos Carrion
3. Giovanni Stival Pamfilio
4. Rafael Nascimento, Marcelo Contatto 
e Douglas Pitoli 5. Givago Nunes
6. Ederson Fernando Rodrigues 
e Oswaldo Delfim Nogueira
7. Patrik Camargo Neves 8. Mayckon Mota 
e Fernando Rodovalho 9. Ivan Dantas
10. Rodrigo Bedore, Fábio Santarosa e 
Paulo Rosa 11. Rogério Pompermayer e 
Théo Trevisani 12. Candido Santos Neto
13. Rafael Contatto 14. William Saura
15. Rodrigo Pestana
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USI PARA TODOS DISPARA NO PDC
KARTISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Com a vitória de seus pilotos 
Théo Pioli Trevisani e Ederson 
Fernando Rodrigues na quar-
ta etapa, dia 4, em Paulínia, a 
Usi Para Todos disparou na li-
derança do Campeonato de 
Duplas da Copa Sopneus Goo-

Parceria da
Usi Para Todos
tem 3 vitórias
em 4 etapas da
temporada 2022

CLASSIFICAÇÃO
EQUIPES PTS.

1º Usi Para Todos 381
2º Notícia FM 322
3º Twisy Viagens 276
4º Sópneus 269
5º Newcoates 242
6º Eraldo Tintas 240
7º Tatu S. Frutas 235
8º Perena Seguros 209
9º Goodyear 187
10º Palmas de Ouro 181
11º Exxmed 179
12º Meta/Comfer 168
13º Luchini 60

Givago Nunes entrou para a 
história do Pé de Chumbo ao 
cravar a pole position na quarta 
etapa da Copa Sópneus Good-
year de Kart, dia 4, no San Ma-
rino. Foi a primeira vez que um 
piloto da categoria Light conse-
guiu ser o mais rápido no treino 
classificatório e largar à frente 
de todo pelotão.

O piloto #82 cravou a marca 
de 42s604 na sétima volta, di-
ferença de apenas 00s138 pa-
ra Théo Pioli Trevisani, que fez 

42s742 na sexta passagem. A 
façanha de Givago - não há 
registro que algum outro pilo-
to da Light tenha sido pole no 
PDC desde que o campeonato 
adotou os chassis de competi-
ção - foi enaltecida pelos pilo-
tos da Pro, que é a principal ca-
tegoria do campeonato.

"Achei muito bacana o Giva-
go ter conquistado a pole, pois 
torna o campeonato mais com-
petitivo ainda e demonstra que 
os pilotos da Light, que estão 

se empenhando e treinando 
bastante, têm plenas condições 
de andar lá na frente também", 
disse Théo. "O pessoal da Light 
está treinando muito e progre-
dindo. Essa pole inédita do Gi-
vago é prova disso. Nós da Pro 
temos que ficar espertos", sa-
lientou Rogério Pompermayer, 
líder da temporada.

"A dedicacão nos treinos e o 
comprometimento foram fun-
damentais para conseguir essa 
qualificação. É uma realização 

chegar ali na frente, o que é mui-
to difícil pelo nível dos pilotos. 
Até não entendi direito quando 
meu número pulou (no placar) 
para a pole. Fiquei e ainda estou 
megafeliz", comentou Givago.

Além de marcar a pole, Giva-
go foi o segundo colocado no 
geral da primeira bateria. Na se-
gunda, ficou pelo caminho logo 
na largada, pois um dos pneus 
furou. Ainda assim, o piloto 
#82 foi ao pódio da Light com a 
quinta colocação. (ZARAMELO JR.)

O calendário do primeiro se-
mestre da 17ª Copa Sópneus 
Goodyear de Kart Pé de Chum-
bo será fechado com a rodada 
dupla marcada para a próxima 
sexta-feira (24), no San Marino, 
em Paulínia. Será a quinta etapa 
de 2022, exatamente a metade 
do total programado para o ano.

A programação começa às 15 
horas e se estende até por volta 
de 18 horas, com briefing, clas-
sificatório, duas corridas e sole-
nidade de premiação aos cinco 
melhores de cada categoria e à 
dupla ganhadora da rodada.

Após a rodada do campeo-
nato, às 18h30, haverá a Corrida 
dos Patrocinadores. Cada em-
presa parceria do Pé de Chum-
bo terá representante na pista. 

“A Corrida dos Patrocinadores é 
evento tradicional na nossa pro-
gramação anual. Ficamos feli-
zes em poder compartilhar es-
se momento com aqueles que 
estão sempre com a gente”, dis-
se o fundador e presidente do 
PD’Chumbo, Marcelo Marusso.

Até aqui, três das quatro eta-
pas aconteceram em Paulínia 
(19 de março, 21 de maio e 4 de 
junho) - a outra foi em Limei-
ra (1 de abril). O calendário do 
segundo semestre deve sofrer 
algumas alterações e será ofi-
cialmente confirmado na próxi-
ma semana, mas a tendência é 
que o campeonato estará, além 
de Paulínia, também em Itu, Al-
deia da Serra e Nova Odessa.  
(ZARAMELO JR.)

RODADA NO SAN MARINO
FECHA O CALENDÁRIO

COM POLE, GIVAGO REGISTRA FAÇANHA

Givago Nunes é o primeiro piloto da Light e largar na pole

WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM 2022
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Marcelo Contatto durante quarta etapa em Paulínia

dyear de Kart Pé de Chumbo.
Os pilotos #27 e #07 foram 

os vencedores da rodada com 
total de 104 pontos (60 de 
Théo e 44 de Ederson). Quem 
mais se aproximou foi a parce-
ria Rafael Contatto e Rodrigo 

Pestana, da Exxmed, que fez 
79 pontos. Agora, a Usi Para 
Todos tem 381 pontos na clas-
sificação geral, 59 a mais que a 
Notícia FM (Patrik Neves e Gi-
vago Nunes), que ocupa o se-
gundo lugar, e 105 a mais que 
a Twisy Viagens (Candido Ne-
to e William Saura), que apare-
ce na terceira posição.

Das quatro etapas realiza-
das até aqui, Théo e Ederson 
venceram três do Campeona-
to de Duplas, sendo os princi-
pais favoritos à conquista do 
título da temporada 2022.

Théo e Ederson colocam Usi Para Todos na liderança absoluta do campeonato

WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM 2022
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Hospital 24h
Petshop

o complexo PET mais
completo da região!

Germano Giusti, 26 -
Jd. Paulista, Americana/SP
@myourpet Daycare

19.99904-4440

THIANE MENDIETA

A 10ª edição da Meia Maratona 
Pague Menos Campinas, que 
aconteceu domingo (12), reu-
niu 3800 atletas de diversas 
cidades de São Paulo e até de 
outros Estados. Um dos even-
tos esportivos mais tradicionais 
da cidade, a prova teve larga-
da na Avenida Francisco Glicé-
rio, em frente ao Largo do Ro-
sário, no centro, e contemplou 
as distâncias de 21k e 10k, tanto 
no masculino e como feminino.

A realização foi da Rede de 
Supermercados Pague Menos, 
com organização técnica da 

Noblu Sports, patrocínio mas-
ter da Universidade Presbite-
riana Mackenzie, e apoio da 
Secretaria Municipal de Espor-
tes de Campinas e da Federa-
ção Paulista de Atletismo.

Nos 21k (meia maratona), o 
topo do pódio masculino teve 
Antonio Carlos da Cruz de Je-
sus, ganhador com a marca de 
1 hora, 12 minutos e 43 segun-
dos, seguido de José Rodrigues 
da Fonseca (segundo com 
1h16m20), Anderson Borbore-
ma (terceiro com 1h16m40s145), 
Otavio Westin Almeida (quar-
to com 1h16m40s546) e Ron-
nie Von Miranda Lopes (quinto 

com 1h17m13). Carolina Candea 
da Silva foi a primeira colocada 
no feminino (1 hora, 33 minu-
tos e 49 segundos), com Evilyn 
Gabriela Lacerda Oliveira em 
segundo (1h35m17), Cristiane 
dos Santos Pierin em terceiro 
(1h35m57), Marcia Gisele de Je-
sus em quarto (1h36m22s491) 
e Daniela Barcelos de Sou-
za em quinto (1h36m22s521).

10K
Com pouco mais de 35 minu-
tos de prova (35m09), o pri-
meiro a cruzar a linha de che-
gada dos 10k foi Edivaldo Elias 
da Silva, seguido de Moisés 

PAGUE MENOS
REÚNE 3,8 MIL
EM CAMPINAS

MEIA MARATONA

A Rede de Supermercados 
Pague Menos, através de 
apoios e patrocínios, contri-
bui socialmente para que a 
comunidade possa ter acesso 
a diferentes eventos culturais 

e esportivos. Na área de es-
portes, a corrida de rua é uma 
oportunidade de promover a 
junção de três pilares que im-
pactam positivamente na vida 
das pessoas: entretenimento, 

paixão e emoção. “Apoiamos 
dois eventos esportivos espe-
ciais, com foco no público fe-
minino. Através de iniciativas 
como essas, proporcionarmos 
prática esportiva para elas e 

REDE DE SUPERMERCADOS INCENTIVA PRÁTICA ESPORTIVA

Rodrigues Gomes (segundo 
colocado com 35m43)), Luiz 
Gustavo Tomaz dos Santos 
(terceiro com 36m20), Gabriel 
Felipe dos Santos Erias (quar-
to com 36m48)) e Jaiton Joa-
quim Filho (quinto com 38m13).

O pódio dos 10k feminino 
foi formado por Najara Cristi-

na Louzada Salwaininin, que 
venceu a prova com 42 mi-
nutos e 16 segundos, Michel-
le Coppi (segunda colocada 
com 45m536), Andreia Ra-
belo da Silva Santos (terceira 
com 46m11), Neuza Tiago Ro-
drigues (quarta com 46m59) e 
Rafaela Damazia da Silva Aze-

vedo (quinta com 47m44). Os 
cinco primeiros colocados de 
cada categoria foram premia-
dos com troféus, medalhas e 
kits Piracanjuba Whey, apoia-
dor do evento. Carolina Panún-
cio, do Marketing do Pague 
Menos, participou da entrega 
da premiação.

Carolina Panúncio premia Antonio Carlos, campeão nos 21k da meia Maratona

DIVULGAÇÃO

também para as famílias e pú-
blico em geral”, destacou Fa-
bio Cecon, gerente de Marke-
ting do Pague Menos.

“CORRA MAIS”
Colaboradores da Rede de 
Supermercados Pague Me-
nos que fazem parte do gru-
po Corra Mais, formado em 
2019/2020 e que teve que 
pausar suas participações 
em eventos devido à pande-
mia, competiram na corrida 
em Campinas.

Juliana Frizoni , analista fi-
nanceira, faz parte do grupo 
desde 2019, já participou de 
várias corridas e competiu no 
último domingo. “ É gratifican-
te voltar a correr, é tanta coisa 
boa que a corrida proporciona. 

É muito bom poder praticar a 
corrida”, falou Juliana.

Marcos Silva, técnico de se-
gurança do trabalho na Rede, 
também integra o Corra Mais 
desde 2019. “É bom estar com 
os colegas de trabalho, a con-
versa entre nosso grupo im-
pulsiona. Participar das corri-
das com patrocínio do Pague 
Menos é um benefício enorme”, 
disse. “A corrida gera ações: 

treinamento, preparação e 
motiva a se desafiar para ba-
ter seu próprio recorde. Com a 
prática da corrida de rua, aju-
dou na minha saúde. Tenho 
bronquite e a essa atividade fí-
sica zerou minhas crises”, sa-
lientou.  “Quero parabenizar a 
organização do evento e todos 
que trabalharam para que ele 
acontecesse”, concluiu Marcos. 
(THIANE MENDIETA)

Colaboradores do Pague Menos participaram da prova em Campinas

DIVULGAÇÃO
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Trinta e três anos de uma his-
tória de inovações e de res-
gate da cultura sertaneja. O 
rodeio show de Americana 
ultrapassou divisas e con-
quistou o Brasil. Em todo o 
território nacional, a Festa 
do Peão de Americana é re-
ferência e uma mega estru-
tura recepcionou o público 
na edição especial após qua-
se três anos de hiato em ra-
zão da pandemia. Tudo or-
ganizado em detalhes pe-
lo CCA (Clube dos Cavalei-
ros de Americana) coman-

dado pelo presidente Beto 
Lahr e o vice José Luiz Me-
neghel (Pé). Na abertura da 
maior festa do Brasil, fé e 
muita emoção. O tradicional 
carro de boi desfilando com 
a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, show pirotécnico, 
o desfile dos competidores 
e competidoras, e recordes 
de públicos. Na arena, show 
de destreza, agilidade e for-
ça no desafio homem ver-
sus touro, montarias de ca-
valo e a velocidade da pro-
va de Três Tambores, exclu-

siva para mulheres. No palco 
principal, ídolos sertanejos e 
muito mais. Chiques, festei-
ros e badalados deram ra-
sante pelos camarotes lota-
dos. Um dos camarotes mais 
concorridos e animados foi o 
do empresário Ricardo Mo-
lina, com localização privile-
giada no setor A. Ao lado da 
esposa Aline, que está grá-
vida do segundo herdeiro 
da família, o anfitrião recep-
cionou diversos amigos que 
vibraram e curtiram cada 
apresentação até o sol raiar.

FOTOPERIGO

Aline Frizolo Dias e Ricardo Molina
na abertura da Festa do Peão

Eliane e Mario Miletta

Felipe Corá, vereador
de Santa Bárbara d’Oeste

Malu e Marcos Carvalho
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433

CHIFRES & AFINS!
Ai ai ai... E um amigo bem relacionado que 
foi curtir a Festa do Peão sem a noiva, 
que visitava a tia doente no Paraná?! 
Chapéu novo, calça apertada de 
cowboy, camisa xadrez, fivela 
pesada de dar dor nas costas e 
bota nos trinks. Indo desaguar, 
se é que me entendem, viu 
alguns casais grudados no 
escurinho em pleno Dia dos 
Namorados. Resultado: 
pegou a noiva com outro. 
Ganhou peruca de touro. 
Se manca, Adamastor!

VELINHAS!
Comemorando idade 
nova nesse sábado, 
Evelyn Raquel, Marcela 
Freitas, Renira Delben, 
João Feltrin, Leda Marcia 
Pessotto Dollo e Andreia 
Welsch Nicoletti. E no 
domingo é a vez de 
Leonardo Cavalcanti, 
Di Nunes, Luciana 
Rando (foto), Marcia 
Quaglio, Thrueyce Matos 
Chute e Guto Santana 
assoprarem velinhas.

Ezequiel Matos Ednelson Prazer e Ricardo Brino Luciana Curtes e André Alves

Débora e José Augusto Camargo

Ana Paula e Gabriel Marchiori José Luiz Meneghel (Pé) e Beto Lahr

Cesar Tanos e Gabriela Rocha

Bruna e Adriano Panin
No sábado, a vibração do show
do embaixador Gusttavo Lima

Aline Frizolo Dias e Ricardo
Molina na véspera de feriado
atentos às atrações

Ricardo Molina curtindo com a mulher e os amigos os melhores momentos da melhor festa do Brasil
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Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

O pioneiro em Americana com gasolina de alta 
octanagem (98 RON), desenvolvida em parceria 
com a Scuderia Ferrari para que os motores 
aproveitem ainda mais todo o seu potencial.

Pensou em
viagem,

conte com
a gente!

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!

Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

3408-5792
99147-0465

O barbarense Fábio Matias, 42 anos, foi contra-
tado no final de maio pelo Red Bull Braganti-
no e já está trabalhando como técnico do time 
sub-23. Formado em educação física e com li-
cença A em curso da CBF (Confederação Brasi-
leira de Futebol), o treinador aceitou a propos-
ta do clube de Bragança Paulista e deixou o Fla-
mengo, onde estava desde o ano passado.

Fábio é considerado referência como técni-
co em categorias de base. Além do Flamengo, 
já trabalhou no Guarani, Desportivo Brasil, Grê-
mio, Figueirense e Internacional (foi campeão 
pelo time gaúcho da Copa São Paulo de Fute-
bol Junior em 2020).

O técnico de Santa Bárbara d’Oeste vê no 
Bragantino a possibilidade de chegar no pro-
fissional de forma efetiva. Ele foi interino em al-
guns jogos do Flamengo, Inter e Figueirense.

“Muito motivado por dar início a um novo de-
safio profissional na minha carreira. Dessa vez, 
novamente no estado de São Paulo, onde nas-
ci, cresci e trilhei meus primeiros passos na car-
reira. Que seja uma nova etapa de muito apren-
dizado, evolução pessoal e conquistas vestindo 
as corres do red Bull Bragantino”, escreveu Fá-
bio em sua página no Instagram. (ZARAMELO JR.)

Do arquivo pessoal de José Roberto de Souza, 
o Bertinho, a foto é do time de futebol de salão 
do Rio Branco, nos anos de 1970. A partir da es-
querda, aparecem: em pé - Jairo Camargo Neves 
(técnico), Neno, Oduvaldo e Lique; agachados - 
Bertinho, Serginho Pelé e Helinho. A foto foi fei-
ta na quadra da modalidade na antiga sede do 
clube, na rua Fernando Camargo. (ZARAMELO JR.)

Organizada pelo atleta Felipe Fuzatti e 
pelo grupo “Só Os Fortes Atletismo”, a 
corrida de rua beneficente, que aconte-
ceu em Piracicaba, domingo (12), arre-
cadou 1400 unidades de fraldas geriá-
tricas para o adolescente Albert Perei-
ra Ferreira Rosa, 15 anos, de Campinas, 
que sofreu lesão neurológica após pa-

rada cardiorrespiratória. Com largada e 
chegada na Avenida Cruzeiro do Sul e 
distância de 5km, a prova reuniu atletas 
de toda a região. De acordo com Fuzat-
ti, os participantes doaram mais de 180 
pacotes de fraldas. “O mais importante 
foi o caráter social da corrida”, afirmou 
o atleta. (ZARAMELO JR.)

FÁBIO MATIAS 
NO BRAGANTINO

FLASH BOLACORRIDA ARRECADA 1400 FRALDAS

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

O piloto André Moraes Jr., de 
Americana, está no Rio Gran-
de do Sul para a terceira eta-
pa da temporada 2022 do 
Império Endurance Brasil. A 
corrida de 4 horas de dura-
ção acontece neste sábado 
(18), na pista de 3.531 metros 
de extensão do autódromo 
de Santa Cruz do Sul, cidade 
na região central do Estado 
e que fica a aproximadamen-
te 150 km de Porto Alegre. A 
largada está marcada para as 
11h30, com transmissão ao vi-
vo pela Bandsports e pelo ca-
nal do YouTube da categoria.

A equipe de André Jr., a 
Autlog Racing, tenta melho-
rar a posição na classificação 

do campeonato. No momen-
to, está em quarto lugar com 
150 pontos, atrás da Stuttgart 
Motorsport, líder com 245; 
JDavid Team, segunda colo-
cada com 220; e MC Tubarão, 
terceira com 205.

O Endurance Brasil já pas-
sou por Goiânia, em abril, e 
São Paulo (Interlagos), em 
maio. Depois de Santa Cruz 
do Sul, o campeonato esta-
rá em Mogi Guaçu (Velocit-
tà), em 20 de agosto; nova-
mente em Goiânia, em 17 de 
setembro; outra vez em San-
ta Cruz, em 5 de novembro; 
e, por fim, fechando o calen-
dário em Interlahos, em 10 de 
dezembro. (ZARAMELO JR.)

ANDRÉ JR. VAI AO 
SUL PARA ETAPA DO 
ENDURANCE BRASIL

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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Rua Quintino
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PESSOAL E CONTÁBIL

E ssa tríade fome, eco-
nomia e saúde – talvez 
não nesta ordem - es-

tá intimamente ligada no Bra-
sil de 2022. São 33,1 milhões 
que não têm o que comer, em 
2020 eram 19,1 milhões. Retro-
cedemos três décadas. Os da-
dos são do Inquérito Nacional 
Sobre Insegurança Alimentar.

O problema só não é mais 
grave em função da soli-
dariedade do brasileiro du-
rante a pandemia. Segun-

do o Gife (Grupo de Insti-
tutos Fundações e Empre-
sas), as doações no Brasil so-
mavam R$ 3,25 bilhões em 
2018, número que saltou pa-
ra R$ 6,9 bilhões do início da 
pandemia até abril deste ano.

No entanto, como sabemos, 
não basta somente o espírito 
voluntarioso do nosso povo pa-
ra resolver um problema grave 
como esse. Segundo a Pesqui-
sa Nacional da Cesta Básica de 
Alimentos, divulgada mensal-

mente pelo Departamento In-
tersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Diee-
se), na capital paulista, o custo 
médio da cesta foi de R$ 777,93 
em maio. Um absurdo.

Itens básicos, como o to-
mate, aumentaram 103,6% 
entre abril de 2021 e abril 
deste ano. Já a batata su-
biu 63,40% no mesmo perío-
do. Não vamos nem citar ou-
tros itens como carne verme-
lha, por exemplo, cujo sabor 

está em alguma lembrança 
distante dos brasileiros mais 
necessitados, infelizmente.

Na outra ponta da fome está 
a saúde. A desnutrição, segun-
do o Ministério da Saúde, cau-
sa problemas como perda mus-
cular, déficit no crescimento, al-
terações psicológicas e psíqui-
cas, má formação óssea e ane-
mia nas crianças. Aliás, as mais 
prejudicadas com esse proble-
ma crônico de insegurança ali-
mentar. Tais problemas vão tra-

zer consequências graves ao 
SUS (Sistema Único de Saúde).

A fome deve ser tratada co-
mo prioridade. Hoje, é o prin-
cipal problema do Brasil. O fi-
lósofo romano Sêneca (4 a.C) 
escreveu: “Depois de nos pre-
cavermos contra o frio, a fome 
e a sede, tudo mais não passa 
de vaidade e excesso”.

Diante dessas constatações, 
temos que inserir a questão da 
fome no centro do debate po-
lítico. Essa é a nossa urgência.

GERAL

DOADORES
Os estoques de sangue tipos 

“O positivo” e “O negativo” do 
Hospital Municipal Dr. Waldemar 
Tebaldi estão em situação críti-
ca. Segundo a coordenação do 
Banco de Sangue, as doações 
diminuíram em razão das bai-
xas temperaturas. “É muito co-
mum durante o inverno baixa-
rem os estoques, porque muitos 
doadores interrompem as doa-
ções em virtude do frio”, expli-
cou a enfermeira Josniele Cris-
tina Bidoia, responsável pelo se-
tor. O agendamento para a doa-
ção pode ser feito por meio do 
aplicativo Sangue Amigo, dispo-
nível para os sistemas iOS e An-
droid, e também pelos telefones 
(19) 3468-1739 e (19) 991481067 
(whatsapp). Os doadores devem 
comparecer ao local utilizando 
máscara e sem acompanhantes. 
(AMAURI DE SOUZA)

Por meio do programa Futuro Cer-
to, a FAM (Faculdade de Americana) 
está oferecendo bolsas parciais e in-
tegrais para quem quiser frequen-
tar o curso técnico de administração 
EAD. Ao todo, estão sendo ofereci-
das 30 bolsas com 100% de desconto 
e outras 270 com 50% de desconto. O 
programa é iniciativa das secretarias 
municipais de Desenvolvimento Eco-
nômico e Assistência Social e Direi-
tos Humanos, com o objetivo de ofe-
recer cursos de capacitação profissio-
nal e promover a inclusão produtiva.

“Ajudamos as empresas com for-
mação de mão de obra especia-
lizada e levamos emprego e ren-
da às famílias americanenses. E es-
ses cursos e bolsas são oferecidos 
sem qualquer contrapartida da Pre-
feitura”, disse o secretário de De-
senvolvimento Econômico de Ame-
ricana, Rafael de Barros (foto).

O interessado deve preencher al-
guns pré-requisitos, como estar ma-
triculado ou ter concluído o segundo 
ano do ensino médio, possuir compu-
tador com acesso à internet e ter dis-
ponibilidade para realizar provas pre-
senciais na sede da FAM. As inscri-
ções estão abertas até 31 de julho, no 
Cuca (Centro Universidade do Conhe-
cimento de Americana), de segunda 

FAM ABRE BOLSAS PARA CURSO TÉCNICO
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O prefeito Chico Sardelli e o vice 
Odir Demarchi entregaram terça-

-feira troféu e medalha a duas pro-
fessoras da Casa da Criança Graúna, 
no bairro Cidade Jardim, premiadas 
no concurso “O Clima Muda e Nos-
sas Vidas Também”. Maria Paula 
Fracetto (à direita) ficou em primei-
ro lugar na categoria vídeo da Edu-
cação Infantil da Rede Municipal e 
Sirlane Lopes Ferraz (à esquerda) 

foi a segunda colocada na catego-
ria música da Educação Infantil. Os 
alunos das professoras apresenta-
ram as peças às autoridades. Du-
rante a Semana de Meio Ambiente, 
os estudantes da Casa da Criança 
Graúna, dirigida por Paula Apare-
cida Morelato Gallo, aprenderam a 
importância da reutilização de ma-
teriais para evitar o descarte desne-
cessário de resíduos. (BEATRIZ COSTA)

PROFESSORAS RECEBEM A
PREMIAÇÃO DE CONCURSO

DENER CHIMELI | DIVULGAÇÃO

a sexta, das 9 às 12 horas e das 13 às 
16 horas. O Cuca fica na rua Anhan-
guera, 16-A, em frente ao Merca-
do Municipal. (PEDRO ROBERTO DA SILVA)

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

ARTIGO FOME, CAOS ECONÔMICO E SAÚDE

MARIA GIOVANA 
FORTUNATO
Sanitarista e vice-presidente 
estadual do PDT
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TOP 10
PILOTOS PTS.

1º Marçal Muller 108
2º Christian Hahn 102
3º Alceu Feldmann 94
4º Miguel Paludo 84
5º Enzo Elias 82
6º Pedrinho Aguiar 71
7º Lucas Salles 50
8º Franco Giaffone 49
9º Renan Pizii 48
10º Lineu Pires 32

PEDRINHO VENCE NA ÚLTIMA CURVA
AUTOMOBILISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Pedrinho Aguiar viveu mo-
mento épico na terceira eta-
pa da Porsche Cup Brasil, sá-
bado (11), no autódromo de In-
terlagos, em São Paulo. O pilo-
to de Americana venceu a cor-
rida que abriu a rodada da Car-
rera Cup 4.0, ultrapassando Ch-
ristian Hahn na última curva da 
volta final. Ele fechou a prova 
em 26m45s253, vantagem de 
apenas 0s256 para Marçal Mul-
ler, que cruzou em segundo e é 
o líder do campeonato.

Pedrinho largou na primeira 
fila, com o segundo melhor tem-
po, ao lado do pole Hahn, que 
manteve-se à frente do pelotão 
a corrida toda. A poucos metros 
da entrada da reta principal de 
Interlagos, o carro de Hahn per-
deu rendimento e o americanen-
se aproveitou para assumiu a 
ponta e receber a bandeira qua-
driculada da vitória, tornando-se 

o primeiro piloto a vencer com o 
Porsche da geração 992. “Sin-
ceramente não imaginava isso. 
Consegui manter distância boa 
para o Hahn, mas não ia chegar 
para passar. No final, por infelici-
dade dele, consegui ultrapassar. 
Agora acordei para o campeo-
nato”, disse Pedrinho, utilizando 
o termo “acordei” por causa da 
música “Acorda Pedrinho”.

Na segunda corrida da etapa, 
domingo (12), o piloto de Ame-
ricana viu ruirem seus planos de 
conquistar mais um pódio e ter-
minou na 12ª posição. “Foi uma 
prova bem conturbada, com vá-
rios acidentes. Teve o safety car. 
Na relargada, bateram impru-
dentemente no meu carro e ro-
dei, fiquei na transversal. Con-
segui voltar, mas cai para as úl-
timas colocações. Ainda assim, 
terminei em 12º”, comentou.

Em termos de campeonato, 
Pedrinho Aguiar segue em sex-
to lugar na principal categoria 
da Porsche Cup, mas reduziu a 
distância para o quarto e quin-
to colocados. A próxima etapa 
da temporada 2022 está mar-
cada para os dias 11 e 12 agos-
to, na pista de 4805 metros de 
extensão do autódromo de Ter-
mas de Río Hondo, cidade ter-
mal na província de Santiago 
del Estero, na Argentina.

Vitória do
americanense
veio a poucos
metros da
reta principal

O americanense Pedrinho Aguiar festeja vitória no pódio

RAFAEL GAGLIANO | DIVULGAÇÃO
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Lanna Gomes, que faz par-
te da equipe de judô de Ame-
ricana, comandada pelo técni-
co Edson Catarino dos Santos, 
classificou-se à final estadual 
dos Jogos Abertos da Juven-
tude, que está programada pa-
ra julho, em Presidente Pruden-
te. Ela classificou-se como cam-
peã de duas categorias: Pesa-
do e Absoluto. Na competição 
classificatória, semana passa-
da, em Mogi Guaçu, além dos tí-
tulos de Lanna, Americana tam-
bém teve outros resultados po-
sitivos. Diogo Alcântara Alves 
ficou em primeiro lugar na Su-
per Ligeiro; Davi Mirandola foi 
segundo colocado na Meio Mé-
dio; e Tiago Zocal terminou em 
terceiro na Médio. (ZARAMELO JR.)

LANNA NA
FASE FINAL


