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37 anos 
de honestidade e
responsabilidade

Rua Heitor Penteado nº 154 • Centro • Americana
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Rogério Pompermayer ganha etapa de junho e amplia vantagem

na ponta da temporada 2022 do Pé de Chumbo. P. 7 a 10
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Presente em 
19 cidades do 
Estado, a rede de 
supermercados 
fez esta semana 
a inauguração da 
35ª loja, gerando 
200 novos 
empregos. P. 15

DIVULGAÇÃO

PRESIDENTE DA NATAÇÃO AMERICANA, 
O MÉDICO RENATO SEGA ENALTECE O 
SUCESSO DO CAMPEONATO PAULISTA 

PETIZ REALIZADO NO CENTRO CÍVICO. P. 4

COLUNA WAGNER SANCHES 
MOSTRA A INAUGURAÇÃO 

DO VILLA AMERICANA 
EVENTOS. P. 12 e 13
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DR. ANDRÉ STOLSES

Ecosu Sucatas confirmou favoritismo no super master

GUSTAVO REIS | VETERANOS | DIVULGAÇÃO

Na final da
intermediária,
Pérola fez
todos os gols
no 2º tempo

SUPERMERCADOS PÉROLA
Em pé: Henrique Nardoni, Rafael Gomes, Felipe Machado e 
Diego Coelho; agachados: Matheus Graça, Renan Santarosa, 

Gabriel Esperoni, Felipe Silva, e Leonardo Martins

JRT HOBBIES
Em pé: Erik Padula, Welligton Oliveira, Dênis Medule e Hewerton 
Monteiro; agachados: Walker Fernando Ferreira, Ricardo Canciani, 

Flávio Elias, Eduardo Pina, Fábio Rateiro e Marcelo Alcântara

HELP PARAFUSOS
Em pé: Renato Lopes, Elio Franzine, Junior da Rocha, Célio Laureano, 

Osmar Ribeiro e Sebastião Oliveira; agachados: Sérgio Gualberto Silva, 
Rodnei de Souza, Artur Andrade e Vanderlei Lysky

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE JULHO DE 2022

PÉROLA, JRT E HELP SÃO CAMPEÕES
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Supermercados Pérola (inter-
mediária), JRT Hobbies (se-
nior) e Help Parafusos (mas-

ter) sagraram-se campeões de 
suas categorias na 62ª edição 
do campeonato de minicam-
po do Veteranos (Soredavea), 
que teve as finais disputadas 
na tarde de sábado (2), no clu-
be de campo, e acompanha-
das por bom número de asso-
ciados. Após os jogos, houve o 
cerimonial de premiação com 
a presença de diretores e con-
selheiros.

O Pérola conquistou o títu-
lo em alto estilo goleando o Li-
nhas São Vito por 5 a 0, gols 

de Matheus Graça (2), Felipe 
Machado (2) e Diego Coelho, 
todos no segundo tempo. Já o 
JRT levantou a taça com vitó-
ria sobre o Dama Bier por 4 a 
3, gols de Walker Fernando (2), 
Wellington Oliveira e Marcelo 
Alcântara, enquanto Lourival 
Junior, Alex Prado e Luís Gius-
ti descontaram para os vices. 
Por fim, o Help garantiu a volta 
olímpica derrotando o Galmar 

Ferramentas por 2 a 0, gols de 
Elio Franzine e Junior Rocha.

Os artilheiros do campeo-
nato, em suas categorias, fo-
ram Gustavo Silva, do Z Sport, 
com 29 gols na intermediária; 
Walker Fernando, do JRT Hob-
bies, com 36 gols no senior; e 
Ricardo dos Santos, do Galmar, 
com 23 gols no master.

Na mesma sequência de ca-
tegorias, os goleiros menos va-

zados foram Henrique Nardo-
ni, do Supermercados Pérola, 
com 23 gols; Vagner Silva, do 
Dama Bier, com 56 gols; e Se-
bastião Oliveira, do Help Para-
fusos, com 23 gols.

O campeonato do segundo 
semestre para as categorias 
intermediária, senior e master 
tem abertura com jogos mar-
cados para os próximos dias 
22 e 23.

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A final da categoria super mas-
ter, que reúne os “vovôs-ga-
rotos” do Veteranos, aconte-
ceu na noite de terça-feira (5) 
e o Ecosu Sucatas confirmou a 
campanha em alto nível, con-
quistando o título ao bater o 
Mirafer Siderúrgica por 1 a 0, 

gol de Paulo César (Gaúcho). 
Na disputa do terceiro lugar, 
o Rodonaves Transportes ga-
nhou do Gonzaga Engenha-
ria por 2 a 3 e ficou com a me-
dalha de bronze. Os campeões 
pelo Ecosu foram: Anderson 
Moreno, Jaime Martins da Silva, 
José Antonio Biazom, Antonio 
Luís Justi, Luís Santo Ribeiro, 
José Antonio Pires, Sérgio Luiz 

Monetti, Adilson Carvalho e 
Paulo César (Gaúcho). Além do 
título, o Ecosu teve os desta-
ques individuais da categoria: 
Anderson Moreno, goleiro me-
nos vazado com 32 gols, e Adil-
son Carvalho, artilheiro com 
26 gols. A largada do cam-
peonato do segundo semes-
tre do super master será no 
próximo dia 19. (ZARAMELO JR.)

ECOSU FICA COM TÍTULO ENTRE
“VOVÔS-GAROTOS” NO VETERANOS

FINAL NO CASTOR

O Campeonato José Rober-
to Bardi de Futebol Society, no 
Castor, tem final amanhã (9), às 
16 horas, entre Sacilotto Conta-
bilidade e Zanqueta Materiais de 
Construção. Na preliminar, às 15 
horas, Orion Cores e Vedras de-
cidem o terceiro lugar. Nas semi-
finais, semana passada, o Sacilot-
to goleou o Vedras por 4 a 0, en-
quanto o Zanqueta ganhou do 
Orion por 8 a 6. Após os jogos 
deste sábado, haverá o cerimo-
nial de premiação. (ZARAMELO JR.)
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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

AMANTEX FATURA TÍTULO NO RB
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Amantex Confecções con-
quistou o título da categoria 
super senior da 8ª Copa Mag-
Sac Embalagens de Minicam-
po, na sede náutica do Rio 
Branco, fechando o “quadro 
de honra” do primeiro semes-
tre, que já contava com Pos-
to 7 (jovens), Supermercados 
Salto Grande (intermediária) e 
Gran Plus (senior).

Na final, quinta-feira (30), 
o Amantex derrotou o Alumia-
ço Serralheria por 1 a 0, gol de 
Fernando Bornia. Os jogado-
res que participaram da cam-
panha vitoriosa foram Ever-
ton Pinheiro, Valmir da Silva, 
José Valdo dos Santos, Celso 
Amancio, Elias Teixeira, Hélio 

Vitória dos
campeões
foi com gol
isolado do
meia Bornia

FLAMENGO REÚNE 62 TIMES NO 2º SEMESTRE
Com início marcado pa-
ra o próximo dia 28, o 65º 
Campeonato PHS Samari-
tano de Minicampo, no Fla-
mengo, reunirá total de 62 ti-
mes durante o segundo se-
mestre, sendo 45 no adulto 
e 17 na base. De acordo com 
o presidente Mauro Borga-

to, a 1ª fase de inscrições des-
ta edição atingiu o número 
de 876 sócios.

A composição dos times 
começou esta semana e vai 
até a próxima quinta-feira (14). 
No adulto, serão 4 feminino, 8 
nos jovens, 8 na intermediá-
ria, 10 no senior, 9 no master 

e 6 no super master. Na base, 
5 no pré-mirim, 6 no mirim e 6 
no infantil.

As rodadas são realizadas 
nas noites de quarta, quinta 
e sexta-feira e nas tardes de 
sábado. O complexo do Fla-
mengo é formado por qua-
tro campos. Disputa entre os adultos começa no próximo dia 28

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

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

diária, 6 no senior, 8 no senior 
e 8 nos jovens), o campeona-
to do segundo semestre tem 
início durante a próxima se-
mana, movimentando mais 
de 250 sócios do Rio Branco 
até novembro.

Souza, Fernando Bornia, Ri-
cardo Santos (Tite) e Ueslei 
Fernando da Silva.

Os vice-campeões pelo 
Alumiaço foram Newton Dela-
fiori, Antonio Carlos Modonez, 
Danilo Caramel, Railton Teixei-
ra, Alexandre de Assis, Marcos 
Perine, Eduardo Picconi, Ro-
gério Marangone e Alessan-
dro Zambreti.

Os destaques individuais 
da categoria foram do Casa 
do Construtor, que caiu nas 
semifinais: o artilheiro Lean-
dro Henrique de Souza e o go-
leiro menos vazado Marcel Li-
ma Santos. Com a participa-
ção de 28 times (6 na interme-

Amantex Confecções sagrou-
se campeão do super sênior

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE JUNHO DE 2022
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SEGA ENALTECE SUCESSO DO PAULISTA
NATAÇÃO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

“Deu trabalho, mas foi gratifi-
cante.” A frase, ao melhor es-
tilo de quem tem a sensação 
do dever cumprido, é do mé-
dico ortopedista Renato Se-
ga, presidente da associa-
ção que faz a gestão da Nata-
ção Americana, e refere-se ao 
Campeonato Paulista Petiz de 
Inverno - 21º Troféu Oswaldo 
Lopes Fiore -, que aconteceu 
na piscina semiolímpica (25 
metros) do Complexo Polies-
portivo Milton Fenley Azenha 

- Centro Cívico -, no Jardim da 
Colina, entre sexta-feira (1) e 
domingo (3). A competição 
movimentou em Americana 
aproximadamente 400 nada-
dores, entre 11 e 12 anos, de 38 
clubes de 34 cidades.

“Foi um sucesso. A primeira 
vez que trouxemos algo des-
ta magnitude para cá. Quan-
do tivemos o aval da federa-
ção (FAP - Federação Aquáti-
ca Paulista), confesso que deu 
frio na barriga, pois tínhamos 
que preparar toda estrutura 
física para receber as crianças. 
Conseguimos inovar, realizan-
do a competição em Ameri-

cana, que é uma cidade pe-
quena, e num espaço antigo, 
como é o do Centro Cívico”, 
enalteceu Sega.

O presidente comentou que 
“claro que problemas aparece-
ram, mas nada muito sério. As 
coisas pequenas resolvemos de 
forma pontual. Foi correria. O 
grupo de pais estava muito mo-
tivado e cada um ajudou como 
pode. Foi um desafio mesmo. E 
recebemos elogios de inúme-
ros clubes, que nos parabeniza-
ram pela realização, pelo esfor-

ço. Isso nos motiva e estimula a 
sediar outros campeonatos.”

Um dos diferenciais de 
Americana, na opinião de Re-
nato Sega, foi disponibilizar ali-
mentação a atletas, comissões 
técnicas e familiares no pró-
prio Centro Cívico. “Contrata-
mos um buffet para servir al-
moço e jantar com preço jus-

Presidente
de Americana
destacou ainda
o trabalho da
comissão de pais

Provas aconteceram na piscina do Centro Cívico

Renato Sega ficou satisfeito com a repercussão do campeonato em Americana

to e muita qualidade. Tivemos 
adesão de cerca de 50% das 
equipes”, salientou.

Outro ponto importante ci-
tado pelo presidente foram 
as presenças dos nadadores 
americanenses Murilo Sarto-
ri, que é atleta olímpico, e Vitor 
Ballan Sega, que integra a se-
leção brasileira para o Mundial 

do Peru, em agosto. Eles fize-
ram demonstração na piscina 
e participaram de sessões de 
autógrafos e fotos.

“Sabemos onde houve falha, 
o que nos permite corrigir. A 
ideia é sediar outras competi-
ções de grande porte, inclusive 
já há uma confirmada para se-
tembro. Vamos continuar tra-
balhando, pois temos convic-
ção de estar no caminho cer-
to”, finalizou Sega.

RESULTADOS
Com 1.200 pontos, o Sesi de 
São Paulo foi o campeão ge-
ral do Paulista Petiz em Ame-
ricana. Em segundo lugar fi-
cou a ABDA (Associação Bau-
ruense de Desportos Aquáti-
cos), que somou 964,50 pon-
tos, enquanto o Paineiras Mo-
rumby, com 744 pontos, foi o 
terceiro colocado.

Na quarta posição ficou o 
Corinthians, com 656 pontos. E 
a Natação Americana fechou o 
Top 5 com 439,50 pontos. No 
Quadro de Medalhas, a equipe 
americanense foi campeã com 
total de 12, sendo nove de ouro, 
duas de prata e uma de bronze.

Os destaques individuais (e 
medalhistas) foram Anna Dian 
e Lucas Dé, cada um com qua-
tro de ouro; Pedro Kieper, com 
uma de ouro e uma de prata; 
e Ana Caroline Azanha, com 
uma de bronze. O revezamen-
to 4x50 medley misto foi prata 
com Anna Dian, Lucas Dé, Ana 
Azanha e Lucca Corandim.

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE JULHO DE 2022

DIVULGAÇÃO
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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 
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ABC CONQUISTA TÍTULO POR CLUBES
BRASILEIRO DE BMX

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O ABC (Americana Bicicross Clube) 
teve participação extremamente po-
sitiva no Campeonato Brasileiro de 
BMX Racing, em Londrina, no Para-
ná, e conquistou o título por Clubes. 
Disputada durante o final de semana 
(2 e 3), na pista do Centro Nacional 
de Treinamento de Ciclismo da CBC 
(Confederação Brasileira de Ciclismo), 
a competição teve mais de 550 pilo-
tos inscritos de diversos estados.

Com a performance de Monara Lú-
cia Alencar Moreira (Girls 11/12), Ga-
briel Henrique (Boys 7), Pietro Camar-
go Arcuri (Boys 10), Tiago Bueno de 
Oliveira (Boys 13), Kauê de Souza Leal 
(Boys 15) e Fernando Barroso (Junior 
Men), o time de Americana totalizou 
455 pontos e sagrou-se campeão bra-
sileiro por Clubes, superando a anfitriã 
Londrina, que ficou em segundo lugar 
com 442. Quem recebeu o troféu na 
solenidade de premiação foi Eduardo 
Pedro de Oliveira (Cachorrão), que é 
atleta e vice-presidente do ABC.

Além do título por Clubes, a equi-
pe americanense teve resultados in-

dividuais importantes. Monara Mo-
reira (Girls 11/12), Pietro Arcuri (Boys 
10) e Caroline Amazonas (Sub-23 
Women) foram campeões em suas 
categorias. Foi a sexta conquista na-
cional de Caroline, que estava afas-
tada das pistas já há algum tempo e, 
mesmo sem período de treinamen-
to adequado, garantiu o topo do pó-
dio. Tiago Oliveira (Boys 13) e Kauê 
de Souza Leal (Boys 15) terminaram 
como vice-campeões, enquanto Gi-
sele Bueno de Oliveira (Wonem 30+), 
Leonardo Camargo Rodrigues (Boys 
16) e Igor Gabriel do Amaral (Junior 
Men) fecharam na terceira colocação 
de suas categorias.

MUNDIAL Campeã brasileira em 
Londrina, Monara Lúcia Alencar Mo-
reira foi convocada para represen-

Monara, Pietro e 
Caroline foram 
campeões em 
suas categorias 
no Brasileiro

tar o Brasil no Mundial de BMX, que 
acontece nos próximos dias 30 e 31, 
em Nantes, na França.

PAULISTA Líder dos rankings por 
Equipes e Clubes, o ABC agora se 
prepara para a próxima etapa do 
Campeonato Paulista, que está mar-
cada para os dias 20 e 21 de agosto, 
em Andradas, Minas Gerais - a cidade 
faz limite com o estado de São Paulo.Cachorrão (centro) recebeu o troféu de campeão em Londrina

Caroline Amazonas conquistou 
seu sexto título do Brasileiro

DEIVLIM BALTHAZAR | DIVULGAÇÃO REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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O tenista Mateus Couto, da Winner 
Academia, sagrou-se campeão da 
categoria 14MP no Torneio Aberto 
Infanto Juvenil da Sociedade Hípi-
ca de Campinas, disputado duran-
te o final de semana (1 a 3). Na fi-

nal, ele ganhou de Rafael Fonseca 
por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 
10/5 no super tie break. Além de Ma-
teus, mais cinco jogadores da Win-
ner disputaram o torneio em Cam-
pinas que teve chancela da FPT (Fe-

deração Paulista de Tênis). Marco 
Rigue foi vice-campeão da 11M, per-
dendo a final para Bernardo Ferrei-
ra por 6/4 e 7/5. João Rigue caiu nas 
semifinais diante de Pedro Olivei-
ra por 4/6, 6/4 e 6/10 no super tie 

break. Já Miguel Ferreira (11M), Nico-
las Siqueira (14M) e Gustavo Guerra 
(16M) chegaram até as oitavas de fi-
nal na Hípica. O coach Lucas Cunha 
fez elogios à performance dos tenis-
tas da Winner. (ZARAMELO JR.)

MATEUS COUTO, DA WINNER, É CAMPEÃO NA HÍPICA

A equipe de tênis de mesa de 
Americana fez três campeões 
na quarta etapa da Liga Pau-
lista, domingo (3), em Rio Cla-
ro. Adilson Paulino conquistou 
o título na categoria Veteranos 
40/50 anos, enquanto Samuel 
Bertolassi (foto) foi ao topo da 
Mirim 2 e Matheus Izaias Lopes 
venceu no Rating D. Já Caio 
Cangnin ficou em terceiro lu-
gar no Senior. A próxima etapa 
será em São Pedro, no dia 7 de 
agosto. A modalidade tem co-
mando do técnico Maurel Lu-
chiari. (ZARAMELO JR.)

TÊNIS DE MESA 
FAZ CAMPEÕES

REPRODUÇÃO FACEBOOK

No final de junho, o prefei-
to Chico Sardelli e o vice Odir 
Demarchi recepcionaram os 
vereadores Leco Soares e Ju-
ninho Dias. No encontro, que 
aconteceu no gabinete do 
chefe do Executivo,Leco en-
tregou kits esportivos, que 
foram doados pela Secreta-
ria Estadual de Esportes e se-
rão utilizados nas atividades 
esportivas realizadas na cida-

de. A prefeitura foi contem-
plada com 12 bolas de fute-
bol de campo, nove bolas de 
futsal, três bolas de handebol, 
três bolas de society, um far-
damento, um par de redes de 
salão, 45 medalhas, 20 coletes 
e três troféus.

“Agradeço ao vereador Leco 
pelo empenho, e também ao 
secretário estadual de Espor-
tes, Thiago Martins Milhim, pe-

la doação desse material, que 
incrementará os trabalhos de-
senvolvidos pela nossa secre-
taria de Esportes”, disse Chico. 

“Estou muito feliz, e os novos 
equipamentos vão ajudar bas-
tante o trabalho que desenvol-
vemos com os alunos das es-
colinhas”, afirmou a secretária 
municipal de Esportes Grasie-
le Agostinho Rezende da Silva. 
(PEDRO ROBERTO DA SILVA)

AMERICANA RECEBE MATERIAL ESPORTIVO

LEON BOTÃO | DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

No fechamento do calendário 
do primeiro semestre da tem-
porada 2022, Rogério Pom-
permayer venceu a quinta eta-
pa da 17ª Copa Sópneus Goo-
dyear de Kart Pé de Chumbo, 
dia 24 de junho, no Kartódro-
mo San Marino, em Paulínia. 
Líder do campeonato, o pilo-
to #23 foi premiado pela efi-
ciência em pista, ficando em 
segundo lugar na primeira cor-
rida e em terceiro na segunda.

Na somatória, Rogério fe-
chou a rodada com 54 pontos 

- e ainda levou 1 de bonificação 
para a classificação geral pela 
volta mais rápida de uma das 
baterias -, à frente de Fernan-
do Santo André, segundo co-
locado com 52; Patrik Camar-
go Neves, terceiro com 50; 
Dênis Barbosa, quarto tam-
bém com 50; e William Saura, 
quinto com 47.

“É como sempre digo, o im-
portante é pontuar o máximo 
possível em cada etapa. Se 

não der para ganhar, ao me-
nos chegar entre os primeiros. 
Tem que correr com o regula-
mento debaixo do braço pen-
sando no campeonato como 
um todo”, comentou.

Em julho, o PD’Chumbo não 
tem rodada para revisão de to-
do equipamento e férias dos 
pilotos. A retomada está pro-
gramada para 6 de agosto, no-
vamente em Paulínia.

CORRIDAS
A primeira corrida teve domí-
nio de Rafael Contatto, que 
largou na primeira fila, ao la-
do do pole position Théo Tre-
visani. Já no início, o piloto #19 
assumiu a liderança e ali per-
maneceu durante a maior par-
te do tempo - chegou a ser ul-
trapassado por Rogério, mas 
recuperou-se. Nas voltas fi-
nais, ele, Rogério e Patrik es-
tavam “grudados”.

Rafael completou as 20 vol-
tas da bateria em 14m26s375, 

KARTISMO

EFICIENTE,
ROGÉRIO
VENCE NO
SAN MARINO

Rafael e
Givago foram
os ganhadores
das corridas
da 5ª rodada

Depois de entrar para a his-
tória do Pé de Chumbo como 
primeiro piloto da Light a cra-
var a pole position numa etapa, 
Givago Nunes voltou a se des-
tacar ao conquistar o topo do 
pódio da categoria na quinta 
etapa, mês passado, em Pau-
línia. E foi em alto estilo: depois 
de cruzar em sétimo lugar no 

geral da primeira corrida, o pi-
loto #78 venceu a segunda an-
dando em ritmo forte à frente 
dos pilotos da Pro.

Givago totalizou 51 pontos 
na rodada. Além da vitória na 
categoria, ele ficou em tercei-
ro na classificação geral, atrás 
apenas de Rogério Pomper-
mayer e Fernando Santo An-

dré, ambos do grupo de elite 
do campeonato.

O pódio da Light, além de 
Givago, também teve Fernan-
do Rodovalho, segundo coloca-
do com 40 pontos; Rafael Nas-
cimento, terceiro com 39; Eder-
son Rodrigues, quarto também 
com 39; e Rafael Barberatto, 
quinto com 32. (ZARAMELO JR.)

GIVAGO ANDA FORTE E SOBE
AO TOPO DO PÓDIO DA LIGHT

Givago ganhou a rodada na Light e ficou em terceiro no geral

ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE JUNHO DE 2022

ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE JUNHO DE 2022 

vantagem de 0s079 para Ro-
gério e de 0s198 para Patrik - 
os três viraram com velocida-
de média de 82,73 km/h. Ro-
gério cravou a volta mais rápi-
da, com 42s711 na 15ª.

Com inversão de grid en-
tre os oito primeiros, a segun-
da corrida teve William Saura 
e Givago Nunes na primeira fi-
la. Givago pulou para a ponta 
na largada, mas perdeu a po-

sição para Giovanni Pamfílio 
na metade da segunda volta, 
recuperando a ponta na quar-
ta passagem.

O piloto #78 segurou a lide-
rança até o final, fechando as 
20 voltas em 15m31s426, dife-
rença de 0s397 para Fernan-
do Santo André - os dois an-
daram na casa de 76,95 km/h. 
Foi de Théo a volta mais rápi-
da: 42s616 na 16ª.

PILOTOS PTS.

1º Rogério Pompermayer 54
2º Fernando S.André 52
3º Givago Nunes* 51
4º Patrik Neves 50
5º Dênis Barbosa 50
6º William Saura 47
7º Fernando Rodovalho* 40
8º Rafael Contatto 39
9º Rafael Nascimento* 39
10º Ederson Rodrigues* 39
11º Candido Neto 34
12º Rafael Barberatto* 32

PILOTOS PTS.

13º Giovanni Pamfílio 31
14º Oswaldo Nogueira* 30
15º Marcelo Marusso 30
16º Mayckon Mota 29
17º Paulo Rosa 26
18º Carlos Carrion 22
19º Théo Trevisani 22
20º Rodrigo Pestana* 20
21º Ivan Dantas* 19
22º Carlos Barbosa* 17
23º Douglas Pitoli 12

CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA

*Pilotos da Light 
• Marcelo Contatto, Fábio Santarosa e Alberth Janjon não participaram.

Rafael, Rogério e Patrik andaram praticamente 
”grudados” nas últimas voltas da primeira corrida
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ROGÉRIO E ÉDERSON AMPLIAM VANTAGEM NA LIDERANÇA DO PD’CHUMBO
KARTISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Líderes da 17ª edição da Copa 
Sópneus Goodyear de Kart Pé 
de Chumbo, Rogério Pomperma-
yer e Éderson Rodrigues amplia-

ram vantagem para seus adver-
sários mais diretos após a dispu-
ta da quinta etapa da temporada 
2022, em junho, no Kartódromo 
San Marino, em Paulínia. Os dois 
vêm mantendo a posição já há 
algumas rodadas e, no momento, 
são os mais credenciados ao títu-
lo. Na Pro, principal categoria do 
campeonato, Rogério foi à pista 
com vantagem de 7 pontos para 
o vice-líder Patrik Camargo Ne-
ves e aumentou a distância pa-

ra 12 pontos. Para Théo Trevisani, 
terceiro colocado, a diferença su-
biu de 8 para 40 pontos. Quem 
entrou de vez no pelotão de fren-

te foi Dênis Barbosa, estreante 
na temporada, que era o quinto e 
agora está em quarto lugar, a 45 
pontos do líder. O Top 5 é fecha-
do com Candido Neto.

Divisão de acesso do 
PD’Chumbo, a Light tem Éder-
son à frente do pelotão com van-
tagem de 25 pontos para o se-
gundo colocado Rafael Barbe-
ratto - a diferença era de 7 pon-
tos antes do fechamento do ca-
lendário do primeiro semetre. 

Com a vitória na quinta etapa, Gi-
vago Nunes superou Oswaldi-
nho Nogueira (caiu para quinto) 
e Fernando Rodovalho (mante-
ve-se em quarto), pulando para a 
terceira posição, 48 pontos atrás 
do líder da categoria. Pelo regu-
lamento, ao final da sétima etapa, 
em setembro, cada piloto descar-
ta a pontuação de três corridas, 
critério que historicamente deixa 
a disputa ainda mais acirrada pa-
ra as três rodadas finais.

Líderes vêm
mantendo a
posição já há
algum tempo
na temporada

CLASSIFICAÇÃO 
GERAL

PILOTOS PTS.

1º Rogério Pompermayer 265
2º Patrik Neves 253
3º Théo Trevisani 225
4º Dênis Barbosa 220
5º Éderson Rodrigues* 218
6º Rafael Barberatto* 193
7º Candido Neto 191
8º Rafael Contatto 171
9º Givago Nunes* 170
10º Fernando Rodovalho* 170
11º William Saura 166
12º Oswaldo Nogueira* 164
13º Douglas Pitoli 155
14º Giovanni Pamfílio 136
15º Fernando S.André 128
16º Paulo Rosa 119
17º Ivan Dantas* 111
18º Carlos Carrion 110
19º Rafael Nascimento* 109
20º Marcelo Contatto 108
21º Marcelo Marusso 83
22º Carlos Barbosa* 83
23º Mayckon Mota 75
24º Rodrigo Pestana* 67
25º Fábio Santarosa* 32
26º Alberth Janjon 14

* Pilotos da Light

CLASSIFICAÇÃO
EQUIPES PTS.

1º Usi Para Todos 443
2º Sópneus 2 423
3º Twisy Viagens 357
4º Eraldo Tintas 329
5º Tatu S. Frutas 306
6º Sópneus 1 301
7º Newcoates 297
8º Goodyear 247
9º Meta/Comfer 239
10º Perena Seguros 238
11º Exxmed 238
12º Posto Palmas 229
13º Luchini 89

No Campeonato de Duplas 
da Copa Sópneus Goodyear 
de Kart Pé de Chumbo 2022, 
A Sópneus 2 faturou a quin-
ta etapa, em junho, no San 
Marino. Com as performan-
ces da parceria formada por 
Patrik Camargo Neves e Gi-
vago Nunes, o time totalizou 
101 pontos e garantiu a vitó-

SÓPNEUS 2 FATURA
ENTRE AS DUPLAS

ria na rodada. Quem mais se 
aproximou dos vencedores foi 
a Eraldo Tintas, que somou 89 
pontos com os estreantes Dê-
nis Barbosa e Rafael Nascimen-
to. A liderança do campeona-
to continua com a Usi Para To-
dos, que tem os pilotos Théo 
Trevisani e Éderson Rodrigues.  
(ZARAMELO JR.) Patrik e Givago levaram Sópneus 2 à vitória

WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM 2022

Éderson Rodrigues, durante etapa de junho, no San Marino, permanece na liderança absoluta da temporada 2022 na categoria de acesso do Pé de Chumbo

ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE JUNHO DE 2022
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ROGÉRIO E ÉDERSON AMPLIAM VANTAGEM NA LIDERANÇA DO PD’CHUMBO

PÓDIOS DA 5ª ETAPA

DÊNIS BARBOSA, FERNANDO SANTO ANDRÉ,  
ROGÉRIO POMPERMAYER, PATRIK NEVES E WILLIAM SAURA

ÉDERSON RODRIGUES, FERNANDO RODOVALHO,  
GIVAGO NUNES, RAFAEL NASCIMENTO E RAFAEL BARBERATTO

PRO LIGHT
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Uma das atrações da etapa que 
marcou o fechamento do ca-
lendário do primeiro semestre 
da Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo, em junho, 
em Paulínia, foi a Corrida dos 
Patrocinadores, que reuniu re-
presentantes das empresas par-
ceiras do campeonato.

O ganhador desta edição 
foi Gustavo Rodrigues, do Ta-
tu Shopping Frutas, que tam-
bém já havia vencido em ou-
tras ocasiões. Com o kart #50, 
ele completou as 25 voltas pe-
lo traçado do San Marino em 
20m38s989, média de 72,33 
km/h e vantagem de 5s981 pa-
ra Marcelo Dinhi, da Goodyear, 
que foi o segundo colocado e 
registrou a volta mais rápida 
com 47s989 na 17ª.

Além de Gustavo e Marce-
lo, o pódio também teve Hen-
rique Porto, da Goodyear, em 
terceiro lugar; Lucas Calvi, do 
Beppo, em quarto; e Vinicius 
Monteiro, do Astor Brindes, em 
quinto. Todos foram premia-

Corrida dos Patrocinadores movimentou parceiros do Pé de Chumbo

WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM 2022

Tradição do Pé de Chumbo 
há anos, a execução do Hino 
Nacional apresentou novida-
de na quinta etapa, mês pas-
sado, em Paulínia, e que será 
adotada nas demais rodadas 
até o final da temporada. Nor-
malmente, quem fica à fren-
te do pelotão com a Bandei-
ra do Brasil são os dois pilo-
tos mais rápidos no treino de 

classificação. A partir de ago-
ra, haverá revezamento en-
tre os integrantes do grid pa-
ra que todos tenham a opor-
tunidade de estar com um 
dos símbolos nacionais du-
rante a cerimônia. Em junho, 
no Kartódromo San Marino, 
foi a vez de Candido Neto (à 
esquerda) e Carlinhos Car-
rion (à direita). (ZARAMELO JR.)

NOVIDADE NO HINO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE JUNHO DE 2022

GUSTAVO, DO TATU, GANHA NOS PATROCINADORES

dos com troféus, em solenida-
de com a participação de pilo-
tos do PD’Chumbo. Também fo-
ram à pista Henrique Leopoldi-

no, Pedro Marin, Reinaldo San-
ches, Diego Morais, Rosival Ne-
to, Tiago Paulo e Marta Zara-
mello. Houve o sorteio de um 

óculos de sol da HB, ofertado 
pelo piloto e empresário Paulo 
Rosa, e o ganhador foi Rosival 
Neto, da Sópneus. (ZARAMELO JR.)
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Na semana da quinta etapa da temporada 2022 do Pé de Chumbo, 
em junho, mais precisamente na quarta-feira (22), pilotos e 
parceiros do campeonato se reuniram para confraternização 
no novo espaço de eventos do Beppo, na região central de 
Americana. O ponto alto do happy hour foi o clima descontraído 
entre os amigos que estão envolvidos com a competição 
que está na 17ª edição consecutiva. Confira nos cliques do 
repórter-fotográfico Wado Pellizoni quem marcou presença.

1

76

2

8

54

9 10

3

11 1. Marcelo Marusso e Marcelo 
Contatto 2. Carlinhos Carrion 
e Guilherme Ferrarini
3. Lucas Calvi e Henrique 
Leopoldino 4. Candido Neto 
e Fernando Rodovalho
5. Eraldo Pereira e Paulo Rosa
6. Ednei Contato, André 
Godinho, Fábio Santarosa e 
Bruno Contato 7. Douglas 
Pitoli e Patrik Camargo Neves
8. Giovanni Pamfílio e Marcelo 
Marusso 9. Gustavo e João 
Rodrigues 10. Mayckon Mota e 
Éderson Rodrigues 11. Marcelo 
Myatã e Rodrigo Bedore
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celioautomoveis.com.br

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

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Samuel Souza do Nascimen-
to, da Voa Samuka, e Kleidia-
ne Barbosa Jardim, da KEB 
Runner, ambos de 34 anos, fo-
ram os campeões da 1ª Corri-
da Rústica Alpha Running, rea-
lizada domingo (3), com larga-
da e chegada na Chácara Re-
canto Colibri, em Santa Bár-
bara d’Oeste. O percurso de 
5km foi totalmente em estra-
da de terra. Mais de 200 atle-
tas de cidades da região mar-
caram presença.

Samuel completou a pro-
va em 15 minutos e 42 segun-

dos. O pódio masculino ainda 
teve Fernando Augusto Rodri-
gues da Silva, da Top Training, 
em segundo lugar com 15m49; 
Edson Tibúrcio Alves, em ter-
ceiro com 15m58; e os irmãos 

SAMUEL E KLEIDIANE SÃO CAMPEÕES
CORRIDA RÚSTICA

Lecuptibusdam
eraeperrum
explant, que
ressi ipit quam
volutem quos

Luan e Bucas Bissoli, da L&L 
Gesso e Decorações, em quar-
to e quinto lugares, respectiva-
mente, com 16m06 e 16m10.

Já Kleidiane fechou o per-
curso em 18 minutos e 9 se-

gundos. Também foram ao 
pódio feminino Andreia de Oli-
veira dos Santos da Silva, da 
Superação, na segunda po-
sição com 20m48; Anny Ka-
roline dos Santos, da Só Os 

Fortes Atletismo, na tercei-
ra com 21m08; Andreia Ra-
belo da Silva Santos, na quar-
ta com 21m34; e Lara Fernan-
des, da Dantas Run, na quinta 
com 22m20.

Andreia Rabelo, Andreia Oliveira, Kleidiane, Anny e Lara no pódio feminino

CARLA & RODRIGO FOTOGRAFIA | FOTOP | DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A RCO Assessoria Esportiva, 
de Americana, trouxe resulta-
dos positivos da 11ª edição da 
Corrida Turística de Piracicaba, 
que aconteceu em 26 de junho 
e movimentou mais de qua-
tro mil atletas de todo Estado. 
De acordo com o coach Rena-
to Oliveira, foram oito pódios - 
um geral e sete por categoria -, 
performance considerada bas-
tante satisfatória.

O destaque no geral foi Ju-
liana Magalhães Baldessin, 
que ficou em quinto lugar nos 
5,5km com o tempo de 23 mi-

nutos e 05 segundos. Por cate-
goria, na mesma distância, Lu-
cas Vieira Canavesi foi cam-
peão na 25/29 anos (18 minu-
tos e 14 segundos), enquanto 
Guilherme Mateus Xavier de 
Carvalho (20/24 anos), Pedro 
Augusto Marques (35/39 anos) 
e Rosiane Bombonato Fávero 
(40/44 anos) terminaram co-
mo vices. Já Maxwell de Brito 
Moraes (14/19 anos), Hilton Ro-
drigues da Silva (35/39 anos) 
cruzaram em terceiro lugar.

Nos 10km, Stefanie Dias Al-
ves sagrou-se campeã na ca-
tegoria 35/39 anos, fechan-
do a prova em 43 minutos e 
45 segundos.

Atletas da RCO que conquistaram pódio na prova

DIVULGAÇÃO

CORRIDA TURÍSTICA

RCO TRAZ RESULTADOS
POSITIVOS DE PIRACICABA
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Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433

FOTOS: MARLON OLIVEIRA

VELINHAS!
Comemorando idade 
nova nessa sexta, 
Carlos Silva, Luisa 
Bizzetto Panhoca, 
Luciana D’Elboux 
Lourenço, os gêmeos 
Raphael e Alessandro 
Luchiari, Sueli Boscaro 
e Guilherme Louzada. 
No sábado, apagam 
velinhas Andréa Bueno 
De Nardo, Paula Martim 
Guimarães, Mariana 
Tanno Cover, Carol 
Mendes e Ivanise 
Covezzi. Já no domingo, 
felicidades para Monica 
Zaramelo (foto), Juliana 
Freitas, Donny Archanjo, 
Karen Lukafé, Isabela 
Cerchiari e Bruno Piettro, 
aniversariantes do dia.

Americana acaba de ganhar 
um salão moderno e versátil 
para ser cenário dos mais va-
riados eventos da região: de 
debuts a casamentos, de ba-
ladas a shows, a eventos cor-
porativos. Localizado no co-
ração da cidade, o Villa Ame-
ricana Eventos foi idealizado 
pelo casal de empresários e 
empreendedores, Cristina e 
Maurício Línea. Com arquite-
tura contemporânea, o espa-
ço possui estrutura invejável. 
São 7 metros de pé direito no 
salão térreo, moderna infraes-
trutura de iluminação, cozinha 
super equipada, área vip pa-
ra noivos, camarim, elevador 
com acessibilidade, estacio-

namento próprio com capa-
cidade para 80 veículos, sis-
tema central de refrigeração 
e de aromatização, amplo me-
zanino para até 200 pessoas 
e jardim externo com espaço 
versátil. Tudo planejado e pro-
jetado com a consultoria dos 
melhores fornecedores do 
mercado de festas e eventos.

O salão é uma homenagem 
à história de Americana e, em 
cada ambiente, uma ode de 
amor à cidade. O coquetel de 
inauguração foi badaladíssimo. 
Na ambientação de Fernando 
Reame, profusão de orquídeas 
e flores brancas, muito ver-
de e iluminação arquitetural.  
Logo na chegada, os convida-

dos interagiam num caminho 
de história contando sobre a 
colonização da cidade, do ba-
rulho do trem às imagens de 
décadas passadas, à carac-
terização de personagens de 
época do Laboratório da Dan-
ça Fernanda Araujo. No salão 
principal, trilha sonora de De-
nis Talasso Produção Musical 
com som e iluminação da Ágil 
Locações. Delícias do Claudia 
Porteiro Gastronomia, espu-
mante borbulhando nas taças 
e drinks tropicais e personali-
zados do Barman Juka.

O evento também marcou 
o jubileu de prata da People 
RH. São 25 anos de história co-
nectando empresas com talen-
tos profissionais que o merca-
do de trabalho precisa. A anfi-
triã Cristina, emocionadíssima, 
agradeceu o apoio dos par-
ceiros e de sua equipe. A noite 
se transformou em festa com 
show do sertanejo Filipe Garri-
do. Ah, agende uma visita pelo 
fone (19) 3405-8962.

Os empreendedores Cristina e Maurício Línea
apresentando o Villa Americana Eventos

Débora Roncato Reame
e Fernando Reame

Isabella Linea, filha dos
anfitriões, com o namorado
Leonardo Marcio
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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

Dani Guilhermino
e Eduardo Bonaldi

Aline e Marcelo Silverio,
da Aline Doces

Regina Pocay e
José Carlos Maximiliano

Martina Tonsig
e Eduardo Marcio

Sandra Diniz Rosa Viana
e Alfredo Rosa Viana,
leia-se Grupo Fyne

Gislayne e
Clayton Damasceno

Fabiano Nazzi e
Admilson da Costa Roque

Cristiane Perim e
Rodrigo Alves Maria

A anfitriã no click
com Barman Juka

Michelle Campagnol
e Daniel Baptista

Renata e Chef Fazan

Marta e Renato Aranha

Lu Pio e Ricardo Travaglia

Aline e Isabella Novaes,
da Oficina Assessoria

Stella e Rogério Sândalo

Personagens do Laboratório da
Dança Fernanda Araújo contando
a história de Americana

Rodrigo Moby
Fernanda Tejada,
da Dolcce

Shirlei com o marido, o vice
prefeito Odir Demarchi

A banqueteira
Claudia PorteiroJuliana Pinheiro Turquiai
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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 Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

Comandada pelo empresário Marce-
lo Fernandes (ao centro), eleito presi-
dente em 23 de junho, a nova direto-
ria da Acia (Associação Comercial e 
Industrial de Americana) foi empos-
sada em solenidade realizada no Es-
paço Le Blanc, quinta-feira (30). O 
evento teve a presença de autorida-
des, ex-diretores e colaboradores da 
entidade, além de convidados.

A nova diretoria é composta por oi-
to diretores executivos e cinco adjun-
tos, com mandato de três anos – 1º de 
julho de 2022 a 30 de junho de 2025. 

Também tomaram posse sete no-
vos membros do Conselho Delibera-
tivo, com gestão de seis anos (2022 
a 2028). Além do presidente Marcelo 
Fernandes, a diretoria Executiva con-
ta também com Elza Cassitas Sferra 
(1ª vice-presidente), Evandro Carlos 
Barizon (2º vice-presidente), Diogo 
Mentor Brizola de Mello (3º vice-pre-
sidente), Karen Silva Lopes Guerrei-
ro (1ª secretária), Manoel Bachega Ju-
nior (2º secretário), Vanderlei Barufal-
di (1º tesoureiro) e Odemir Ribeiro (2º 
tesoureiro). (RODRIGO CEZARIN)

A edição 2022 do Rock Day Americana está oficialmen-
te confirmada para acontecer no dia 20 de agosto, das 14 
horas até meia-noite, no estacionamento da FAM (Facul-
dade de Americana). Com organização da Bokme Produ-
ções, do empresário Thiago Barreto (à esquerda), o even-
to teve lançamento na quinta-feira (30), no Bluesteco. Cin-
co bandas vão se apresentar, sendo que quatro delas já 
estão confirmadas: Sheila Simon, Quem Tribute Brasil, Ca-
pitão Jack SP e Green Day Cover. O primeiro lote promo-
cional de ingressos já está à venda no Bluesteco, FAM e 
pelo site www.fastingressos.com.br. Na solenidade de lan-
çamento, entre os convidados, estavam Gustavo Azzoli-
ni (ao centro), diretor da FAM, e Fernando Giuliani (à di-
reita), diretor do Grupo Liberal, que são, respectivamen-
te, patrocinador e apoiador do Rock Day. (DA REDAÇÃO)

NOVA DIRETORIA DA ACIA
É EMPOSSADA EM SOLENIDADE

ROCK DAY AMERICANA ACONTECE EM AGOSTO

Americana recebe, neste final de semana, a Festa da Cul-
tura e Tradições Nordestina, que será realizada na Fidam, 
com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefei-
tura e realização da MK Eventos. A entrada é gratuita e ha-
verá estacionamento no local. O evento acontece de hoje 
(8) até domingo (10), com programação que inclui elemen-
tos da cultura nordestina, como música e culinária, além de 
aulas de forró. Haverá decoração típica, com a presença 
dos famosos “Bonecões de Olinda”, espaço kids, passeios 
de trenzinho e será pet-friendly (quem quiser, pode ir com 
seu pet). Hoje, a programação começa às 19h30, enquanto 
amanhã e domingo será a partir das 11 horas. (DA REDAÇÃO)

COM ENTRADA GRÁTIS, FIDAM RECEBE FESTA NORDESTINA

Em parceria com a Prefeitura de 
Americana, por meio do progra-
ma Futuro Certo, a FAM (Facul-
dade de Americana) está ofere-
cendo 300 bolsas de estudos pa-
ra o curso técnico de Administra-
ção à distância. As inscrições são 
gratuitas e podem ser realiza-
das até o próximo dia 31 no Cuca 
(Centro da Universidade do Co-
nhecimento de Americana), que 
fica na rua Anhanguera, região 
central da cidade. É preciso es-

FAM OFERECE 300 
BOLSAS DE ESTUDO

DIVULGAÇÃO

BAIONÊS/DÓKIMOS GROUP | DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

tar cursando ou ter concluído o se-
gundo ano do ensino médio. Do to-
tal de bolsas, 30 são oferecidas com 
100% de desconto e as outras 270 
com 50% de desconto. “Ações que 
gerem oportunidades para aque-
les que buscam melhores oportuni-
dades no mercado de trabalho es-
tão no DNA da Faculdade de Ame-
ricana. Esperamos colaborar com o 
máximo de pessoas possível e aju-
dar neste sonho”, disse Gustavo Az-
zolini, diretor da FAM. (ALEX FERREIRA)

DIVULGAÇÃO
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PAGUE MENOS INAUGURA 35ª LOJA
MOGI GUAÇU

THIANE MENDIETA

As portas da loja 35 da Rede 
de Supermercados Pague Me-
nos, em Mogi Guaçu, foram 
oficialmente abertas na terça-

-feira (5). Antes da inaugura-
ção, porém, foram realizadas 
ações junto aos munícipes e 
poder público para celebrar a 
parceria. No domingo (3), a re-
de patrocinou o evento “Mo-
gi Guaçu em Ação”, que acon-
teceu na Praça Ondina Atrigai 
da Carvalho, no Parque Cidade 
Nova. Com apoio da Prefeitu-
ra, o evento teve diversas ati-
vidades gratuitas para as famí-
lias, como recreação, espaço 
kids, saúde, serviços, música, 
corte de cabelo, apresentação 
Agility, distribuição de pipoca 
e algodão doce.

Durante a manhã do mes-
mo dia, oito carretas do Pague 
Menos, com trio elétrico, rea-
lizaram a tradicional carrea-
ta convidando a população a 
prestigiar a inauguração da lo-
ja. Na segunda-feira (4), os co-
laboradores da nova unidade 
recepcionaram os vizinhos da 
loja para café da manhã, co-
mo pedido de desculpas pe-
lo incômodo durante o perío-
do de obras. Cada residência 
e comércio foram presentea-
dos com kit composto por xí-
cara, drink coffee da 3 Cora-
ções e cartão vale-compra no 
valor de R$100,00.

No período da tarde, o só-
cio-proprietário Antonio San-

DA REDAÇÃO

Isac Motorista, vereador em 
Santa Bárbara d’Oeste, decla-
rou esta semana apoio ao em-
presário Ricardo Molina, que é 
pré-candidato a deputado es-
tadual. Os dois são filiados ao 
partido Republicanos.

“Não é de hoje que conheço 
o Molina e sei de sua seriedade, 
idoneidade e capacidade de 
agregar e motivar pessoas. Op-
tei por apoiá-lo pelo desejo que 
ele tem de trabalhar por nossa 

região”, disse Isac, que está em 
seu segundo mandado e foi o 
vereador mais votado em San-
ta Bárbara na última eleição.

“Fiquei honrado e muito feliz 
em conquistar o apoio do Isac, 
que é um vereador combativo 
e que não mede esforços para 
representar a população de sua 
cidade. Nossa pré-candidatura 
está cada vez mais consolidada 
e quando começamos a agre-
gar pessoas como o Isac, fica 
a certeza de estarmos no ca-
minho certo”, comentou Molina.

PRÉ-CANDIDATO

MOLINA GANHA APOIO DO
VEREADOR ISAC MOTORISTA

Isac e Molina estiveram juntos no início da semana

DIVULGAÇÃO

tichio, gestores e colaborado-
res da rede receberam auto-
ridades locais, imprensa, in-
vestidores e fornecedores pa-
ra visita ao empreendimento. 
Durante o encontro, o prefei-
to Rodrigo Falsetti destacou a 
contribuição do Pague Menos 
no desenvolvimento da cida-
de. “Uma loja ampla e moder-
na que está gerando mais de 
200 empregos. Uma empre-
sa amiga de Mogi Guaçu, com 
parcerias que já trazem bene-

fícios para toda a população”, 
afirmou Falsetti.

SOLENIDADE
Na terça-feira, pontualmente 
às 7h30, teve início a cerimônia 
oficial de inauguração. Com a 
presença dos sócios-proprie-
tários Antonio, João e Laerte 
Santichio e familiares, direto-
res, colaboradores, investido-
res, fornecedores, autoridades 
e imprensa, a solenidade co-
meçou com a bênção do Padre 
Paulo, da Paróquia Nossa Se-
nhora do Rosário. Na sequên-
cia, o gerente de operações 
Erico Bollis, que acompanhou 
a obra do início até a entrega, 
o CFO Fabio Alves e a diretora 
de Gente e Gestão Stela Mar-
ques de Oliveira Fantuci agra-
deceram a todos os envolvidos 

que se dedicaram para que o 
resultado fosse possível.

Com construção de 11 mil m², 
24 checkouts, sendo seis de au-
toatendimento, estacionamento 
com mais de 250 vagas e espaço 
exclusivo para retirada de com-
pras via e-commerce, a unida-
de de Mogi Guaçu fica na Aveni-
da Bandeirantes, 721, Vila Pinhei-
ro, e atende de segunda a sába-
do, das 7 às 22 horas, e domingo, 
das 7 às 20 horas. Conta com se-
te espaços comerciais para loca-
ção que formam o Mall Mais. Os 
interessados em ocupar um dos 
espaços devem entrar em con-
tato com a Imobiliária Porto Se-
guro de Americana, pelo tele-
fone (19) 3475-8444 ou pelo e-
mail dani.santana@portosegi-
moveis.com.br, ou direto pelo e-
mail: contato@mallmais.com.br.

Loja do Pague Menos em Mogi Guaçu foi inaugurada esta semana
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Loja da
Rede em
Mogi Guaçu
gera novos
200 empregos
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Atletas de Americana e San-
ta Bárbara d’Oeste foram os 
vencedores da Corrida Suzano 
Faz Bem, que aconteceu do-
mingo (3) e teve caráter soli-
dário. Com largada e chegada 
na Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais), no 
Parque Residencial Nardini, a 

prova foi disputada nas distân-
cias de 5km e 10km – de acor-
do com a cronometragem ofi-
cial da Cronoserv, 876 corre-
dores fecharam os percursos. 
Houve também caminhada de 
5km. A organização técnica foi 
da Chelso Sports.

Nos 5km, os ganhadores fo-
ram Lucas Vieira Canavesi, de 
Americana, com 16m48s, e Mi-
rian de Farias, que é de San-

ta Bárbara e corre pela asses-
soria Triaction Team, e cravou 
20m17s. Nos 10km, o topo do 

pódio teve Thiago Andia, de 
Santa Bárbara, com 34m55s, e 
Stefanie Dias Alves, de Ameri-
cana, com 43m04s.

A prova arrecadou alimen-
tos e produtos de higiene pes-
soal e de limpeza para Apae e 
Lar dos Velhinhos São Vicente 
de Paulo - o total da arrecada-
ção não foi divulgado pela em-
presa Suzano. As duas entida-
des são de Americana.

AMERICANENSES E
BARBARENSES VENCEM
A CORRIDA SOLIDÁRIA

5KM E 10KM

Apae e Lar
dos Velhinhos
foram entidades
beneficiadas
com arrecadação

5KM MASCULINO

1º Lucas Vieira Canevezi 
Americana - 16m48

2º Gabriel Soares Garcia 
Americana - 17m47

3º Magno Eduardo de Moraes 
Americana - 17m55

4º Hilton Rodrigues da Silva 
Americana - 17m55

5º Pedro Augusto Marques 
Americana - 18m00

5KM FEMININO

1º Mirian de Farias 
Santa Bárbara - 20m17

2º Jéssica Rodrigues Salles 
Limeira - 21m15

3º Lais Rodrigues 
Limeira - 21m48

4º Edna Cristina da Silva 
Não consta origem - 21m57

5º Rosiane Bombonato Favero 
Americana - 21m57

10KM MASCULINO

1º Thiago Andia 
Santa Bárbara - 34m55

2º Erivaldo Domingues Mendes 
Campinas - 35m52

3º Fabiano Nobre 
Sumaré - 36m12

4º Anderson Alves de Oliveira 
Limeira - 37m20

5º José Fernando Pereira da Silva 
Sumaré - 37m33

10KM FEMININO

1º Stefanie Dias Alves 
Americana - 43m04

2º Soraia Favareli 
Santa Bárbara - 44m02

3º Andressa da Silva 
Americana - 44m17

4º Brunna Oliveira 
Americana - 47m02

5º Thaise Vian 
Nova Odessa - 47m02
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Mirian de Farias foi campeã entre as mulheres nos 5km


