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Nº 892 >> DESDE 2003BY ZARAMELO JR. @zaramelojr

Pedro Álvaro 
Aguiar fecha 

segundo mandato 
na presidência do 

Clube do Bosque feliz 
com reformulação 
e conquistas. P. 11

TCR SOUTH AMERICA | DIVULGAÇÃO

DEU BOM!
Piloto americanense Fabio Casagrande vence rodada do TCR South America, em
Rivera, no Uruguai, e assume liderança da Classe Trophy na temporada 2022. P. 6
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DR. ANDRÉ STOLSES

Americana recebe, em 7 de 
agosto, o 4ª Passeio de Rolimã 
promovido pelo grupo Kamika-
ze, com o apoio da Prefeitu-
ra. O evento será realizado das 
10 às 16 horas, na Rua Romeu 
Barcello, esquina com Avenida 
Brasil, no Jardim São Paulo, e 
os participantes podem doar 1 
kg de alimento não perecível e 
tampinhas de garrafas pet pa-
ra destinação à Apae (Associa-
ção de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais). A corrida será na 
modalidade carrinho de rolimã 

tradicional para crianças aci-
ma de 5 anos, kids para crian-
ças de 5 a 9 anos e infantil pa-
ra quem tem entre 10 e 14 anos. 
Os pais também poderão se di-
vertir andando de rolimã e se-
rá permitido montar barraqui-
nhas do tipo gazebo nas pro-
ximidades do evento. É impor-
tante que os corredores usem 
capacete para participar das 
corridas e do passeio livre.

A inscrição será feita no lo-
cal e a expectativa dos organi-
zadores é de reunir mais de mil 

pessoas no evento, que terá 
ainda sorteio de três carrinhos 
de rolimã, show com a Banda 
SDA, Espaço Kids, Joy Toys e 
exposição de raridades, além 
de praça de alimentação.

“Será um grande evento. Ci-
dades vizinhas já confirmaram 
presença, como Limeira, Nova 
Odessa, Sumaré, Hortolândia, 
Valinhos, Campinas, Araras, Pi-
racicaba, Águas de Lindóia, Ja-
guariúna, Cosmópolis e Artur 
Nogueira”, disse o apresenta-
dor Julio Gaggo. (BEATRIZ COSTA)

PASSEIO DE ROLIMÃ SERÁ EM AGOSTO
DIVULGAÇÃO

Ao derrotar o Coplacana 
por 5 a 4 nos pênaltis, após 
1 a 1 no tempo normal, o São 
Domingos, de Americana, 
sagrou-se bicampeão da 
Copa Master 50 de Futebol 
da Liga Desportiva Piracica-
bana. A final aconteceu no 

Estádio Vicente Marino, em 
Saltinho, no dia 3. Coman-
dado pelo técnico Ademir 
Carlos Bedil, o São Domin-
gos teve estes jogadores 
na campanha vitoriosa: Zu-
la, Marquinhos, Buba, Junior 
Prado, Cordiolli, Celso, Se-

ninha, Vilsinho, Ilton, Valde-
cir, João Lopes, Cunha, Lia 
Fubá, Caniggia, Carlinhos 
baiano, Manoelzinho, Jura, 
Marcelinho, pastor Sílvio, Zé 
Verati, Cesinha, Tuim, Carli-
nhos Mendes, Mirandinha 
e Rogerinho. (ZARAMELO JR.)

SÃO DOMINGOS É BI EM PIRACICABA

Com gols de Nenê (foto), Capone 
e Paulinho, a Ponte Preta derrotou 
o Morada do Sol por 3 a 0 e con-
quistou o título da Copa 50tão da 
LAF (Liga Americanense de Fu-
tebol). A final aconteceu no cam-
po do Guarani da Vila Amorim, na 
tarde de sábado (16), e foi acom-
panhada por bom número de tor-
cedores. Os jogadores campeões 
foram: goleiros - Pica Pau e Man-
cha; laterais - Robertinho, Cidi-
nho, Mocotó, Nego, Moacir, Nenê 
II e Dé; zagueiros - César Xavier, 
Capone, Carlinhos, Buba, Joia e 
Lanza; meio-campistas - Arita-
na, Wagner, Alexandre, Nenê, 
Ademar e Waguininho; atacan-
tes - Paulinho, Caio e Colombiano. 
A comissão técnica contou com 
os treinadores Santinho e Cal e o 
massagista Negão.

De acordo com o presiden-
te Carlos Henrique Dias, o Carlão 
Dentista, foi o sétimo título que a 
Ponte Preta ganhou na categoria.

Vice-presidente da LAF, Vla-
dimir Justino disse que a Copa 
50tão teve a participação dos ti-
mes Guanabara, Guarani, São 
Domingos, São Manoel, Morada 
do Sol, Mathiensen e Ponte Pre-
ta, todos de Americana; Andradi-
na, Matão, Maria Antonia e Paraíso, 
de Sumaré; e Mancha, de Cosmó-
polis. (ZARAMELO JR.)

PONTE PRETA FICA COM TÍTULO
DA COPA 50TÃO DE FUTEBOL
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O ex-jogador Walker Améri-
co Frônio, o Walkinho, de Ame-
ricana, é o novo técnico do Po-
ços de Caldas Futebol Clube, ti-
me que vai disputar o Módulo 3 
do Campeonato Mineiro a par-
tir de 6 de agosto. Ele foi anun-
ciado pela diretoria no domin-
go (17). Walkinho jogou nas ca-
tegorias de base do Ajax da Ho-

WALKINHO É NOVO 
TÉCNICO DO POÇOS

landa e foi campeão do mun-
do com a seleção brasileira 
sub-17 nos anos 1990 - era 
capitão do time. Como pro-
fissional, vestiu as camisas 
do Atlético-MG, Juventude e 
Náutico, entre outros. Atual-
mente, faz parte de um proje-
to social no campo de futebol 
do São Manoel. (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

MAGSAC DÁ LARGADA COM 77 GOLS
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A rodada que marcou a larga-
da da 9ª Copa MagSac Emba-
lagens de Minicampo, na se-
de náutica do Rio Branco, te-
ve total de 77 gols em 14 jo-
gos - boa média de 5,5. Foram 
18 gols nos jovens, 17 na inter-
mediária, 20 no senior e 22 no 
super senior.

À exceção da intermediária, 
que apresentou equilíbrio, nas 
demais categorias houve o re-
gistro de goleadas: MB Celula-
res 1x4 Alumiaço e Fogo Nobre 

1x5 Posto 7, nos jovens; Marce-
naria Paparotti 7x1 L&L e De-
pósito São Paulo 0x7 Z Sport, 
no senior; Microgestão Siste-
mas 7x0 Kdecore e Estrude-
na 0x5 Casa do Construtor. O 
destaque individual foi Anagel 
Mariano, do Microgestão, com 
5 gols.

Aberta na noite de ontem 
(21) com o super senior, a se-
gunda rodada tem os seguin-
tes jogos programados para 
os próximos dias:

Jogos da
intermediária
apresentaram
equilíbrio
entre times

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Tico, camisa 10 do Auto Elétri-
ca Alga, foi o principal nome da 
rodada de abertura da catego-
ria super master no 63º campeo-
nato de minicampo do Vetera-
nos (Soredavea), na noite de ter-

ça-feira (19), no clube de campo. 
Decisivo, ele comandou o time 
e marcou os três gols na vitória 
sobre o SP Tur por 3 a 1. Nos ou-
tros dois jogos, que foram bas-
tante equilibrados, o Ecosu Su-
catas ganhou do Mirafer por 3 
a 2, enquanto o Rodonaves ba-
teu o Gonzaga Engenharia por 
4 a 3. A rodada da próxima ter-
ça-feira (26) terá Ecosu x Rodo-
naves e Alga x Mirafer, ambos às 
19 horas, e SP Tur x Gonzaga, às 
20h15. Neste final de semana (22 
e 23) começa a disputa das ou-

tras três categorias. A progra-
mação de jogos, conforme tabe-
la divulgada pelo coordenador 
Gustavo Reis, é a seguinte:
INTERMEDIÁRIA
AMANHÃ
14h30 Optilar Óptica x 
Supermercados Pérola e Tec 
Têxtil x Linhas São Vito
15h40 MC Pinturas x Ecosu
16h50 JRT Hobbies x Z Sport
SENIOR
HOJE
19h Joia Calçados x Dama Bier
20h15 Ecosu x JRT Hobbies

AMANHÃ
15h30 Abrão Marketing 
x Bar do Zé Carlos
16h40 Microgestão Sistemas 
x Santana Lanches
MASTER
HOJE
19h Help Parafusos x 
Posto São Vito
20h15 Tabatex x Galmar 
Ferramentas
AMANHÃ
15h40 Acapulco 
Imóveis x Hitscolor
16h50 Casa do Construtor x Ecosu

TICO COMANDA ALGA NO VETERANOS

Tico (d) marcou os gols da vitória do Alga

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

JOVENS
AMANHÃ (22)
14h45 Della Vita x Fogo Nobre 
e Posto 7 x NTW Midia
15h45 Alumiaço x Viel Seguros 
e Peol Ar Condicionado 
x MB Celulares
INTERMEDIÁRIA
TERÇA-FEIRA (26)
19h15 Supermercado Salto 
Grande x Spazio Beach e Rio 
Branco x Pé de Chumbo
20h30 Firevel Veículos x Caoshow
SENIOR
QUARTA-FEIRA (27)
19h15 Z Sport x L&L e 
Gran Plus x Paparotti
20h30 Eurocont x Depósito SP

ZARAMELO JR. | O JOGO | 16 DE JULHO DE 2022

Peol Ar, do ala Augusto 
Perine, começou com 
vitória na sede náutica
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• Circuito fechado de TV  • Alarmes monitorados 24 horas 
com viatura e via rádio (exclusivo) • Choque pulsativo  

• Monitoramento de imagens • Vigilância  • Portaria 24 horas 

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

Na abertura 
do calendá-
rio do segun-
do semestre,  
amanhã (23), 

a Copa PDV de Kart Raceman 
realiza a sexta etapa no Kar-
tódromo Aldeia da Serra, em 
Barueri, na região metropoli-
tana de São Paulo. Será a pri-
meira vez na história do cam-
peonato que os pilotos vão  
acelerar neste traçado.

Pela manhã, entre 7h30 
e 11 horas, a programação 

prevê entrega de combustí-
vel, briefing, warm up e trei-
no livre. À tarde, entre 13h30 
e 15h30, haverá tomada de 
tempo, duas corridas e pre-
miação aos cinco melhores 
de cada categoria.

No momento, após cinco 
rodadas, a categoria A tem 
liderança de Ricardo Zanat-
ta, que soma 211 pontos. Na 
sequência estão Gustavo Va-
lente (Gurga - foto), segundo 
colocado com 183 pontos; Ri-
cardo Fittipaldi, terceiro com 

173; Daniel Macena (Daniboy), 
quarto com 149; e Luiz Fer-
nando Paloni, quinto com 125.

Na categoria B, o líder é 
Douglas Michilino, que apa-
rece com 213 pontos. Gustavo 
Pereira, com 186 pontos, es-
tá em segundo lugar, enquan-
to Gilson Signori é o terceiro 
com 150. Regis Franco tam-
bém tem 150 pontos e ocupa 
a quarta posição e, fechando 
o grupo de frente, Rafael Zara, 
é o quinto colocado com 137. 
(ZARAMELO JR.)

COPA RACEMAN ACELERA EM
ALDEIA DA SERRA NESTE SÁBADO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 25 DE JUNHO DE 2022

A 7ª Copa Sanremo de Kart tem a abertu-
ra do segundo turno da temporada 2022 
marcada para 6 de agosto, no Kartódro-
mo San Marino, em Paulínia, com as catego-
rias Pro e Light. Organizado pelo prepara-
dor Ivan Milani (foto), o torneio teve seis eta-
pas durante o primeiro semestre e terá mais 
quatro agora no segundo. Além da roda-
da de agosto, também estão programadas 
corridas para 17 de setembro, 29 de outu-
bro e 19 de novembro, todas no San Marino.

Na Pro, Waldir Belizário lidera com 200 
pontos, seguido de perto por Rafael Pasto-
relo, que é o segundo colocado com 193. O 
Top 5 da categoria ainda tem Luiz Salau (Da-
do), terceiro com 154 pontos; Eduardo Wer-
nek, quarto com 136; e Rafael Veiga (Canji-
quinha Jr.), quinto com 134.

A liderança na Light é de Renato Berga-
mo, que soma 175 pontos. Na sequência es-
tão Flávio Chohfi, em segundo lugar com 
151 pontos; Victor Bianco, em terceiro com 
148; João Paulo, em quarto com136 e Eduar-
do Borelli, em quinto com 123. (ZARAMELO JR.)

SANREMO ABRE 2º TURNO EM AGOSTORALLY DA EDUCAÇÃO TEM LANÇAMENTO
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O Rally Internacional da Edu-
cação – o mais novo braço so-
cial do Sertões – será lançado 
neste sábado (23), na Fazen-
da Coronel Jacinto, em Bragan-
ça Paulista. A partir das 9 horas, 
uma série de atividades terá iní-
cio para mostrar, explicar e va-
lorizar as atividades e objetivos 
desta ação que levará a educa-
ção e a inovação ao interior do 
país, ao longo do roteiro do 30º 
Sertões. “A missão do Rally da 
Educação é conectar as comu-
nidades dos lugares mais inóspi-
tos do país, por meio da educa-
ção e tecnologia. Vamos pegar 
uma carona com o Sertões que, 
este ano, torna-se o maior rally 
do mundo”, explicou o coor-
denador do Rally Internacional 
da Educação, Rodolfo Matos.

“Queremos levar um univer-
so de oportunidades a esses 

jovens e às comunidades on-
de vivem, e mostrar que todos 
possuem algum talento, ainda 
que escondido. É preciso ape-
nas lapidar esses diamantes 
brutos”, completou. Em 2022, 
o Sertões comemora 30 anos 
e torna-se o maior rally do 

mundo e, ainda, homenageia 
o bicentenário da independên-
cia. A competição tem mais de 
10 mil quilômetros e, de 26 de 
agosto a 10 de setembro, pas-
sará pelas cinco regiões, entre 
Foz do Iguaçu (PR) e Salinas 
(PA). (DA REDAÇÃO)
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CASAGRANDE ASSUME LIDERANÇA
AUTOMOBILISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Piloto da Squadra Martino, o 
americanense Fabio Casagran-
de teve final de semana extre-
mamente positivo no circuito 
de 3,150 km de Rivera, no Uru-
guai, na realização da quar-
ta etapa do TCR South Ameri-
ca. Ele foi o campeão da Clas-
se Trophy, destinada àqueles 
que não vivem profissional-
mente do esporte, e sexto co-
locado na geral. Com esse de-
sempenho, chegou à liderança 

da categoria. Na primeira corri-
da da rodada, sábado (16), Ca-
sagrande foi o 10º na geral e o 
segundo na Trophy, enquan-
to na segunda, domingo (17), 
chegou em sexto na geral e 
em primeiro na categoria.

Agora, Casagrande é o lí-
der da Classe Trophy com 235 
pontos, à frente de Adalberto 
Baptista, segundo colocado 
com 174, e Guilherme Reischi, 
terceiro com 171.

“Foi um final de semana mui-
to legal. Consegui bons resul-
tados e o pessoal que está dis-
putando o campeonato comi-
go não foi bem. Sai de lá com 
61 pontos de vantagem na li-
derança. É uma diferença boa, 
que me coloca em condições 
de brigar pelo título”, comen-
tou o piloto de Americana.

O TCR South America tem 
mais quatro etapas pela frente, 
uma no Uruguai, em El Pinar, 
dias 6 e 7 de agosto, e três na 
Argentina, em Termas de Rio 
Hondo, 27 e 28 de agosto; em 
Buenos Aires, 17 e 18 de setem-
bro; e em San Juan, 8 e 9 de 
outubro. “O campeonato en-
tra agora numa fase decisiva e 
um detalhe importante é que a 
equipe conhece esses circuitos 
que teremos pela frente, dife-
rente do que ocorreu nas roda-
das iniciais da temporada”, sa-
lientou Casagrande.

Piloto de
Americana
tem vantagem
de 61 pontos
para Baptista

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Simoni Giraldi e Marcelo Viní-
cius de Oliveira, mãe e filho de 
Americana, estão classificados 
para o Campeonato Brasileiro 
de Kung Fu, que acontece em 
Goiânia, Goiás, em outubro. Trei-
nados pelo professor Ronaldo 
Schols, eles têm intensificado a 
preparação em busca de resul-

tados positivos. No Campeo-
nato Paulista, mês passado, em 
Lençóis Paulista, a dupla ameri-
canense teve performance em 
alto nível. Simoni conquistou 
três medalhas de ouro (Mãos Li-
vres, Armas Médias e Armas Ma-
leáveis) e uma de prata (Armas 
Longas), enquanto Marcelo trou-
xe uma de ouro (Mãos Livres), 
uma de prata (Armas Longas) e 
uma de bronze (Armas Dulpas).

KUNG FU

MÃE E FILHO VÃO AO
BRASILEIRO EM GOIÂNIA

Marcelo Vinícius conquistou três medalhas no Paulista

DIVULGAÇÃO

Fabio Casagrande, durante corrida em Rivera: americanense é o novo líder da Trophy na temporada 2022

TCR SOUTH AMERICA | SITE OFICIAL
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PD’CHUMBO VÊ EVOLUÇÃO DA LIGHT
KARTISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A temporada 2022 da Copa Sópneus 
Goodyear de Kart Pé de Chumbo 
vem sendo marcada pela nítida evo-
lução dos pilotos da categoria Light, 
que é a divisão de acesso do cam-
peonato - o campeão garante pre-
sença na Pro no ano seguinte.

A competição tem grid único, ou 
seja, as duas categorias vão à pista 
ao mesmo tempo e, pela primeira vez 
na história de 17 anos do PD’Chumbo, 
é significativo o número de pilotos da 
Light andando junto com os da Pro 
no pelotão de frente.

No fechamento do calendário do 
primeiro semestre, com a realização 
de cinco das dez rodadas duplas pro-
gramadas para o longo da tempora-
da, nada menos do que quatro inte-
grantes da Light aparecem no Top 10 
da classificação geral do campeonato.

São eles: Ederson Rodrigues, que 
está em quinto lugar; Rafael Barbera-
to, que é o sexto; Givago Nunes, que 
aparece em nono; e Fernando Rodo-
valho, que ocupa a décima colocação. 

Os pilotos da Copa Sópneus Good-
year de Kart Pé de Chumbo estão de 
folga em julho para revisão completa 
dos equipamentos (chassis e motores). 
A retoma da disputa está programada 
para 6 de agosto, a partir das 9 horas, 
no Kartódromo San Marino, em Pau-
línia, que tem recebido a maioria das 
corridas de 2022. As demais etapas da 
temporada serão em 9 de setembro, 1 
e 21 de outubro, e 19 de novembro, po-
rém, os locais ainda serão oficialmen-
te confirmados pela associação res-
ponsável pela organização. A tendên-
cia é que Paulínia seja a sede da final, 
enquanto as demais rodadas devem 
acontecer nos kartódromos de Itu, Al-
deia da Serra e Limeira. A briga pelo 
título está bastante interessante. Na 
Pro, Rogério Pompermayer ocupa a li-
derança e tem Patrik Camargo Neves 
na cola. Um pouco mais atrás estão 
Théo Pioli Trevisani e o estreante Dênis 
Barbosa. Na Light, Ederson Rodrigues 
abriu vantagem como líder. Seu perse-
guidor mais direto é Rafael Barberatto. 
Givago Nunes e Fernando Rodovalho 
vêm na sequência. (ZARAMELO JR.)

PILOTOS PTS.

1º Rogério Pompermayer 65
2º Patrik Neves 53
3º Théo Trevisani 25
4º Dênis Barbosa 20
5º Éderson Rodrigues* 18
6º Rafael Barberatto* 93
7º Candido Neto 91
8º Rafael Contatto 71
9º Givago Nunes* 70
10º Fernando Rodovalho* 70
11º William Saura 66
12º Oswaldo Nogueira* 64
13º Douglas Pitoli 55

PILOTOS PTS.

14º Giovanni Pamfílio 36
15º Fernando S.André 28
16º Paulo Rosa 19
17º Ivan Dantas* 11
18º Carlos Carrion 10
19º Rafael Nascimento* 09
20º Marcelo Contatto 08
21º Marcelo Marusso 3
22º Carlos Barbosa* 3
23º Mayckon Mota 5
24º Rodrigo Pestana* 7
25º Fábio Santarosa* 2
26º Alberth Janjon 4

CLASSIFICAÇÃO GERAL

*Pilotos da Light

Além do quarteto, Oswaldo Delfin 
Nogueira (Oswaldinho) é o 12º e ron-
da o grupo de elite. Givago, por sinal, 
alcançou um feito inédito nesta edi-
ção ao cravar a pole position na quar-
ta etapa, além de ter vencido uma 
das baterias da quinta.

O Pé de Chumbo tem o campeão 
geral, entre os 26 pilotos que inte-
gram o grid, que é aquele que en-
tra para a galeria oficial, e também o 
campeão da Light, cuja disputa nunca 
esteve tão acirrada como agora.

“O nível de pilotagem do campeo-
nato está num patamar nunca an-
tes visto, bem elevado. Até um tem-
po atrás, havia domínio absoluto da 
Pro, com um ou outro da Light apa-
recendo na frente, de maneira espo-
rádica. A situação é outra agora em 
2022 e todo o grid está andando num 
ritmo bastante forte, o que valoriza 
em muito a disputa”, comentou o pre-
sidente Marcelo Marusso.

Fernando Rodovalho aparece 
no Top 10 da temporada

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

CAMPEONATO 
RETORNA NO 
SAN MARINO
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celioautomoveis.com.br

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

FLAMENGO INICIA DISPUTA NA 5ª
MINICAMPO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A disputa da 65ª edição do Cam-
peonato de Minicampo PHS Sa-
maritano, no Flamengo Futebol 
Clube, tem abertura na próxima 
quinta-feira (28) com a realiza-
ção de oito jogos de três catego-
rias. Os primeiros times que en-
tram em ação são super senior, 
master e super master. A pri-
meira rodada ainda terá partidas 
na sexta-feira (29) e no sábado 
(30), movimentando as demais 
categorias. A programação de 

quinta-feira é a seguinte:
SUPER SENIOR
20h RR Consultoria x 
Perena Seguros
MASTER
19h Pastelaria do Porfírio x 
Eraldo Tintas e Ameristamp 
x Roll Seladoras 
20h Castelinho Educação 
Infantil x Supermercados Pague 
Menos e Supermercado Vista 
Alegre x Samaritano Saúde
SUPER MASTER
19h Fort Conexões x Mecânica 
CBS e SLK Equipamentos 
x Ecosu Sucatas
20h Mirafer x Karijas Kar

O campeonato deste segun-
do semestre tem 70 times em 
10 categorias: pré-mirim (joga-
dores de 6 a 10 anos), mirim (11 
a 13 anos), infantil (14 a 16 anos), 

jovem (17 a 26 anos), interme-
diária (27 a 35 anos), senior (36 
a 41 anos), super senior (42 a 49 
anos), master (50 a 57 anos), su-
per master (acima de 57 anos) e 
feminino (acima de 15 anos). O 
presidente Mauro Borgatto in-
formou que o início das catego-
rias de base está programado 
para 3 de agosto. A relação no-
minal dos times, a tabela de jo-
gos e o regulamento estão dis-
poníveis no site oficial do clube: 
www.flamengofc.com.br.

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Depois de perder na estreia da 2ª 
fase para Jundiaí por 1 a 0, semana 
passada, em Várzea Paulista, Ame-
ricana busca a reabilitação no Cam-
peonato Estadual de Futebol da 
OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil) no jogo contra Itu, marcado 
para as 10 horas de amanhã (23), no 
campo do Guarani da Vila Amorim. 
A vitória em casa é fundamental pa-
ra as pretensões de Americana, pois 
esta fase tem apenas três jogos para 
cada time. Na última rodada, o time 
do técnico Guilherme Businari en-
frentará Campinas. Os dois primeiros 
colocados do grupo seguem adiante.

OAB

AMERICANA BUSCA REABILITAÇÃO

Fabinho Rústico é esperança de gols de Americana

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

Marcelo Ferro será o goleiro do Castelinho na categoria master

ZARAMELO JR. | O JOGO | 11 DE JUNHO DE 202270 times de 
10 categorias 
participam da 
edição deste 
2º semestre
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CORRIDA DO TIGRE REALIZA SIMULADO
SOLIDÁRIA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A 1ª Corrida Solidária do Tigre, 
marcada para 7 de agosto em 
comemoração aos 109 anos de 
fundação do Rio Branco, reali-
za simulado neste sábado (23) 
para que os atletas possam co-
nhecer o percurso. A personal 
Drica Boldrini, coach da Duna-
mis Assessoria e uma das res-
ponsáveis pela prova, disse 
que a atividade terá duas tur-
mas, uma com largada às 6 ho-
ras e outra às 6h30.

O simulado será a partir da 
sede náutica do Rio Branco, na 
Avenida Comendador Thomaz 
Fortunato, na região da Cháca-
ra Letônia. “A ideia da atividade 
é mostrar o percurso da prova 
aos corredores, principalmente 
a orla da Praia dos Namorados, 
que é um atrativo a mais, um vi-

sual muito bonito”, disse Drica. 
No dia da corrida, as distâncias 
serão de 6km e 12km, além da 
caminhada de 6km.

As inscrições continuam 
abertas e podem ser feitas pe-
lo site da Ticket Sports - www.
ticketsports.com.br. A expec-
tativa é movimentar entre 500 
e 600 atletas de Americana e 
cidades de toda a região.

“Vamos fazer um trabalho 
forte de divulgação nestes 

Atividade
de amanhã é
para atletas
conhecerem
o percurso

Professor aposentado e apaixonado por tê-
nis, o americanense Ary Meirelles Jacobucci (à 
esquerda) faleceu terça-feira (19). Ele tinha 71 
anos. De acordo com a filha Aryane, a causa da 
morte foi um AVC (Acidente Vascular Cerebral).  
O velório e o sepultamente aconteceram na quar-
ta (20), no Cemitério da Saudade. Na área do es-
porte, Ary editou durante alguns anos o “Jornal 
do Tênis”, com circulação mensal em America-
na e região. Como tenista, representou a cida-
de em Jogos Regionais e Jogos da Melhor Idade.  

“O Ary foi um grande amigo. Jogamos futebol jun-
tos. Joguei tênis com ele também. Temos muitas 
histórias. Viajávamos de ônibus para a faculda-
de (PUC Campinas). Nos últimos tempos, encon-
trava com ele em alguns lugares e batíamos um 
bom papo. Estou triste com essa notícia”, disse o 
preparador físico Fred Smania. (ZARAMELO JR.)

LUTO
PREFEITURA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

dias que antecedem o even-
to. Quem sabe atingimos um 
número ainda maior de par-
ticipantes”, salientou Vinicius 
Carreon Ferraz, vice-presiden-
te Financeiro do Rio Branco e 
gestor da sede náutica, que le-
va o nome do ex-conselheiro 
João Tamborlin - já falecido.

Haverá premiação em tro-
féus aos cinco primeiros colo-
cados no geral e aos três pri-
meiros por faixa etária, tan-

to no masculino como no fe-
minino. Todos corredores que 
completarem a prova recebe-
rão medalhas personalizadas.

Tanto na corrida em agosto 
como no simulado de amanhã 
haverá ação para arrecadação 
de leite para a IDMAS (Inspe-
toria de Defesa da Mulher e 
Ações Sociais) da Gama (Guar-
da Municipal). A organização 
está sugerindo a doação de 
dois litros por atleta.

Vinicius Carreon planeja intensificar divulgação

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE JULHO DE 2022
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

“AMIGOS ATC” VEM COM NOVIDADES
RAQUETINHA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A 24ª edição do Torneio Ami-
gos ATC de Raquetinha terá 
quatro novidades entre os jo-
gadores em relação ao primei-
ro semestre deste ano. No Ran-
king A, que é a chave principal, 
Henrique Demarchi retorna à 
competição em substituição a 
Rogério Armond - ele havia saí-
do em 2021 por causa de lesão.

No Ranking B, que é o grupo 
de acesso, entram Wagner Ric-
cetto (Waguinho), Pedro Romi 
e Guilherme Romi (Gui) nos lu-
gares de Robson Ferro (Robão), 
Hugo Santiago e Maurício Fer-

reira (Zebu), respectivamen-
te. A disputa tem abertura mar-
cada para 3 de agosto. Ao to-
do, serão 15 rodadas até 7 de 
dezembro. As partidas aconte-
cem sempre às quartas-feiras, 
a partir das 7 horas, no com-
plexo de saibro da academia 
Americana Tennis Center. Não 
há repetição de duplas em ne-

nhuma rodada - cada jogador 
terá como companheiro um 
dos outros 15 semanalmente.

Idealizado por Marcelo Ma-
russo e César Dei Santi, que 
estão afastados do campeona-
to nesta temporada, e por Ra-
fael D Ágostini, diretor da ATC, 
o “Amigos” tem no Ranking A 
os jogadores Fábio Pires, Fred 
Faé, Henrique Demarchi, Fred 
Carvalho, Franco Sardelli, Fer-
nando Pires, Tiago Dollo e Ra-
fael Lima (Rafa).

O Ranking B é composto 
por Waguinho Riccetto, Ricar-
do Sayão, Pedro Romi, Sérgio 
Lião (Pivete), Fernando Bilibio, 
Marcos Leão, Oswaldo Pellizoni 

A cada rodada
são formadas
novas duplas;
torneio segue
até dezembro

1ª RODADA
3 DE AGOSTO

Fábio/Waguinho x Faé/Sayão
Demarchi/Pedro x Carvalho/Pivete

Franco/Bilibio x Pirão/Marcos
Tiago/Wado x Rafa/Gui

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A academia Raquetes Clube 
apontou, dia 9, os campeões 
de seu torneio de beach ten-
nis, que movimentou joga-
dores de Americana, Santa 
Bárbara d’Oeste, Campinas 
e Araras. De acordo com o 
diretor Rogério Kawakami, a 
disputa foi em grupos no sis-
tema “round robin”, ou se-
ja, todos contra todos. O tí-
tulo ficou para quem teve 
maior pontuação.

Na Pro-Am, principal ca-
tegoria, os campeões foram 
Samuel Souza (Tchê Tchê) 
e Adalto Jr., com Robson e 
Sandro Nishime como vices. 
Na Masculino C, Nilso Dias e 

Diego Bernardo garantiram 
o primeiro lugar, enquanto 
Moncler Sgubin e Alessan-
dro Defavari ficaram na se-
gunda colocação.

Na Feminino C, me-
lhor para Nathália Caixeta 
e Laura Cippola, com Lívia 
Bassetto e Suelen Masson 
em segundo. E, por fim, na 
Mista, Robson Farias e Isa-
bela Rosolen foram cam-
peões, e Carlos Augusto e 
Suelen Masson terminaram 
como vices.

“O destaque foi o equilí-
brio no feminino. Três du-
plas ficaram com quatro vi-
tórias cada, sendo necessá-
rio utilizar o critério de de-
sempate para definir as po-
sições”, salientou Rogério.

BEACH TENNIS

RAQUETES APONTA 
CAMPEÕES DE TORNEIO

Disputa entre mulheres foi marcada pelo equilíbrio

DIVULGAÇÃO

Junior (Wado) e Guilherme Ro-
mi (Gui). Pelo regulamento, ca-
da jogador da dupla que vence 
por 2 sets a 0 fica com 3 pon-
tos, enquanto nas partidas que 
terminam 2 a 1, os ganhadores 
somam 2 pontos e os perde-
dores, 1. O último colocado do 
Ranking A é rebaixado para o B, 
enquanto o campeão do Ran-
king B sobe para o A.

Waguinho Riccetto é uma das caras novas do torneio que acontece no complexo de saibro da academia ATC

ZARAMELO JR. | O JOGO | 3 DE OUTUBRO DE 2021
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O engenheiro e empresário 
Pedro Álvaro Aguiar Neves, 59 
anos, fechou o ciclo de quatro 
anos (dois mandatos) como 
presidente do Clube do Bos-
que com a sensação do de-
ver cumprido. De julho de 2018 
a junho de 2022, ele esteve à 
frente da Diretoria Executiva e 
entende que sua gestão alcan-
çou conquistas importantes.

A história de Pedro Álva-
ro no Clube do Bosque co-
meçou em 2012 como diretor 
Social, cargo que ocupou até 
2014. Na sequência, de 2014 a 
2018, foi diretor de Patrimônio. 
E agora, deixa a presidência, 
mas não deixa o clube, voltan-
do à área social a convite de 
Henrique Valmir Rigue, o no-
vo presidente. “Uma das prin-
cipais conquistas que tivemos 
foi a relação com os funcioná-
rios, que tornou-se mais profis-
sional. Todos passaram a saber 
o porque e para que estavam 
fazendo. Isso trouxe benefícios 
para o clube e para o associa-
do”, disse Pedro Álvaro.

O ex-presidente entende que 
ele e seus diretores dos últimos 
quatro anos tornaram a infra-

-estrutura mais confiável e fun-
cional. “O maior legado que dei-
xamos é a prestatividade com 
qualidade e seriedade. Des-
de o início do mandato, sem-
pre procuramos saber e enten-
der o que acontecia para, en-
tão, buscar o melhor caminho 
para atender as necessidades 
do clube como um todo”, citou.

Pedro Álvaro afirmou que 
hoje o Clube do Bosque é sau-
dável financeiramente, o que o 
deixa orgulhoso. “O clube es-

tava sem crédito, não tinha di-
nheiro e havia muitos processos. 
A organização da casa come-
çou na gestão do Joaquim (Pe-
dro Melo da Silva, presidente an-
terior). No nosso mandato, con-
seguimos reduzir em até 70% as 
despesas de vários setores e ho-
je temos superávit”, salientou.

OBRAS
Entre as obras executadas 
em sua gestão, Pedro Álva-
ro destacou a revitalização 
do quiosque e a construção 
das quadras de beach tennis e 
da quadra poliesportiva (fut-
sal, vôlei e basquete) numa 
área praticamente “condena-
da” e sem uso. “Vários fato-
res foram determinantes pa-
ra que o associado voltasse a 
frequentar o clube, mas, sem 
dúvida, as quadras de bea-
ch tennis tiveram importân-
cia muito grande. Hoje, o Bos-
que é mais humano, mais se-
guro, é o quintal de todos os 
lares”, comentou.

E completou: “Tudo que foi 
feito em termos de obras teve 
projetos em 3D para que pu-

dessemos analisar os impac-
tos de forma antecipada. Isso 
garantiu o sucesso.”

Reforma do prédio adminis-
trativo, revitalização do lago e 
criação da Galeria dos Presi-
dentes são três obras que Pe-
dro Álvaro gostaria de ter fei-

Presidente
nos últimos
4 anos vê o
clube seguro
e mais humano

Pedro Álvaro Aguiar Neves 
disse que não tinha intenção 
de continuar na Diretoria Exe-
cutiva do Clube do Bosque, 
mas reviu sua posição a par-
tir do convite de Henrique Val-
mir Rigue, que foi diretor de 
Esportes em seus dois man-
datos e agora é o novo presi-
dente. “Eu não queria seguir. 
Cheguei a oferecer uma as-
sessoria, mas como o Valmir 
sempre foi um parceiro na mi-
nha gestão, aceitei o convite. 
Quando assumi a presidência, 
pedi ao Joaquim (Pedro Me-
lo da Silva, ex-presidente) pa-
ra ficar na Diretoria e ele ficou. 
Agora, estou fazendo o mes-
mo. É uma questão de com-
promisso”, explicou.

Na opinião de Pedro Álvaro, 
Valmir Rigue tem condições de 
fazer boa gestão na presidência. 

“Ele sempre foi muito interessa-
do e envolvido nas coisas do 
clube. Sempre preocupado em 

DIRETORIA 
EXECUTIVA

julho/2022 a junho/2024
PRESIDENTE

HENRIQUE VALMIR RIGUE

ADMINISTRATIVO
LUIZ GUSTAVO BUZZO

FINANCEIRO
MARCOS DE LEÃO

SOCIAL
PEDRO Álvaro Aguiar NEVES

OBRAS E PATRIMÔNIO
ROBERTO HIDEO NISHIKADO

ESPORTES
RICARDO SAYÃO

“VALMIR SEMPRE FOI
ENVOLVIDO COM CLUBE”

fazer o melhor”, afirmou o ex-
-presidente. Agora como diretor 
Social, Pedro Álvaro pretende 
retomar alguns eventos. “Vou 
fazer um planejamento e ver o 
que é viável. Ainda há algumas 
restrições, protocolos a serem 
seguidos, mas estamos con-
fiantes”, finalizou. (ZARAMELO JR.)

Valmir Rigue, Carlinhos Carrion e Pedro Álvaro

WADO PELLIZONI

PEDRO ÁLVARO 
DESTACA CONQUISTAS

CLUBE DO BOSQUE

to. “Não fica nenhuma frustra-
ção. Acredito que será possível 
a execução de todas no futuro, 
pois fazem parte do Plano Di-
retor que elaboramos”, frisou.

O agora ex-presidente fez 
questão de deixar explícito 
que “o que conseguimos rea-

lizar não é mérito apenas meu, 
mas sim de toda Diretoria. Em 
nossas reuniões, sempre havia 
autêntica tempestade de ideias, 
as quais, na medida do possí-
vel, fomos colocando em prá-
tica. E as sugestões dos sócios 
também foram determinantes.”

Pedro Álvaro cumpriu dois mandatos na presidência

ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE MARÇO DE 2021
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FOTOS: MARLON OLIVEIRA

A Suzano, referência global na 
produção de bioprodutos de-
senvolvidos a partir do culti-
vo de eucaliptos, realizou a pri-
meira edição da Corrida e Ca-
minhada Suzano Faz Bem, em 
parceria com a Chelso Sports. 
Prova com três distâncias: corri-
da de 5 km e 10 km, e caminha-
da de 5 km, em percurso exclu-
sivo. O objetivo do evento foi in-
centivar a prática de esportes, 

além da integração com a co-
munidade. Mais de 1.500 pes-
soas participaram da compe-
tição que atraiu colaboradores 
da empresa, familiares e atletas 
de Americana e região. O traje-
to da prova seguiu pela Avenida 
Brasil e ruas próximas. A con-
centração aconteceu ao lado da 
Apae Americana e trouxe gran-
de estrutura de tendas com fru-
tas, pipoca e algodão doce, es-

paço para descanso, aula de 
zumba e dança, recepção dos 
atletas e entrega de medalhas. 
Destaque para o espaço kids 
com brinquedos e muitas brin-
cadeiras e o Spin360, a sensa-
ção dos vídeos em 360º da Tá 
Registrado Cabines. Ah! Vale 
destacar as inscrições solidá-
rias com cada participante en-
tregando um kit com alimen-
tos não perecíveis, produtos de 
limpeza ou itens de higiene. As 
doações foram em prol de ins-
tituições da cidade, como Apae, 
Lar dos Velhinhos São Vicente 
de Paulo e Fundo Social de So-
lidariedade. Manhã de domin-
go com inúmeros benefícios 
para a saúde física e mental e, 
na trilha sonora, show de rock.

Vânia e Moisés Panaro com a pet Bella
Aline de Paula e Thiago Ceccato
com a pequena Beatriz Tatiane Pinheiro, Rafael e Cássia Ferreira

Mirian de Farias,
1º lugar 5km Feminino

No pódio, o gerente executivo industrial Marco Antônio Fuzato
e o gerente executivo da Suzano, Marcelo Mello

Marcelo Campos,
das ADC Suzano

Denise Alegrette,
coordenadora de
qualidade de vida,
ergonomia e saúde
da Suzano
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Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433

VELINHAS
Sexta de festa e 
comemoração para 
Luciana Franco, Juraci 
Beraldi, William Fornazier, 
Patricia Jacometti 
Ferroni, Silvana Rovina, 
Claudia Cristina Teixeira 
e Maria Eugenia de Nadai, 
que comemoraram idade 
nova. No sábado é a vez 
de Érica Falsirolli Franchi, 
Marcelo dos Santos, 
Levi Prestes e Rogerio 
Mariano apagarem 
velinhas. E no domingo, 
os aniversariantes 
são Teresa Martins 
Coelho, Grazi Tavares, 
Nívea Penachioni, 
Cris Samartin, Dani 
Nascimento Lima, Kelly 
Panaggio e Aline Salvi.

Henrique Turcato
com o filho Gabriel

Audrey Rosa e Roberto
Dellapiazza, presidente
da Apae Americana

Evanir e Roberto Alencar

Henry dos Santos. Ideraldo Pelissari, Amarildo Ricardo Gomes
e Ewerton Fernandes de Barros

Bruno Andrade
Lucas Canavesi, 1º 
lugar 5km Masculino Felipe Toledo

Diego Barbosa e 
Cristiane de Oliveira

Sempre alto astral e solidária,
a querida Lilica Amâncio

Fabiana Grave e Ademilson Godoi com
os filhos Lucas e Gabriela e Érika Godoi

Giovana Sampaio, Regiane Martins
e Flavia Leite Chicão Danielle Albernazi

Guilherme Celso, diretor
da Chelso Sports

Elaine Libarino,
comunicação da Suzano

A pequena Manuela
Gaviolle Caumo Fabiana Leitão Lourenço

Mariana Nogueira
MarcianoCarlos Caetano da Silva
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Mais de 500 crianças de 7 a 12 
anos participaram das ativi-
dades lúdicas e educativas do 
EducaZoo, realizado pela Se-
cretaria de Cultura e Turismo 
de Americana, entre os dias 6 
e 15 deste mês, no Parque Eco-
lógico Municipal “Engenhei-
ro Cid Almeida Franco”. A pro-
gramação do setor de Educa-
ção Ambiental do parque, in-
cluiu os temas da Campanha 

dos Primatas, da Associação 
de Zoológicos e Aquários do 
Brasil (Azab), e do Sistema 
Urubu, do Centro Brasileiro de 
Estudos de Estrada (CBEE).

Por meio de brincadeiras 
com pintura, cruzadinhas, ca-
ça palavras e jogo da memória, 
os participantes puderam co-
nhecer mais sobre os primatas 
mico-leão-da-cara-dourada, 
sauim-de-coleira e macaco-a-

ranha-de-testa-branca; sobre 
o lobo-guará e as onças-pin-
tadas Pantanal e Sheila, que vi-
vem no Zoo Municipal.

“O EducaZoo trouxe uma 
oportunidade especial de unir 
diversão e conhecimento, pro-
movendo atividade turística 
que reúne ludicidade, lazer e 
cultura”, disse a secretária de 
Cultura e Turismo, Marcia Gon-
zaga Faria. (BEATRIZ COSTA)

EDUCAZOO REÚNE MAIS DE 500 CRIANÇAS
MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO

Sanitarista e pré-candidata a depu-
tada federal pelo PDT (Partido De-
mocrático Trabalhista), a america-
nense Maria Giovana Fortunato reali-
za, desde a semana, passada, fiscali-
zação na área da saúde na RMC (Re-
gião Metropolitana de Campinas) e 
também em outras regiões. A inten-
ção é traçar um raio-x da situação 
das unidades de saúde, além de le-
vantamento completo sobre a fila de 
especialidades e de cirurgias. Estão 
sendo feitas ações em Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Hor-
tolândia, Campinas, Atibaia e Leme.

Hoje, segundo dados da Secreta-
ria Estadual de Saúde, são 540 mil 
pacientes que aguardam cirurgias 
no Estado e 71,4 mil na Diretoria Re-
gional de Saúde de Campinas, que 
abrange 42 municípios.

“Estamos percorrendo unidades 
de saúde, ouvindo pacientes que es-
tão na fila e tentando levantar dados 
junto às prefeituras e governo do Es-
tado. Nossa intenção é orientar, tra-
çar um raio-x e buscar soluções”, 
afirmou Maria Giovana, 30 anos, vi-
ce-presidente estadual do PDT e 
que teve 30 mil votos na última elei-
ção municipal. (DA REDAÇÃO)

Ricardo Molina, pré-candidato a deputado esta-
dual, e Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao go-
verno paulista, participaram, sábado (16), de en-
contro regional do Republicanos. O evento foi 
realizado no Clube Recreativo, em Sumaré, e con-
tou com a presença de lideranças da legenda, en-
tre elas o presidente nacional do partido, depu-
tado federal Marcos Pereira, e o presidente esta-
dual Sergio Fontellas. O Republicanos tem desen-

volvido ações com o objetivo de aproximar lide-
ranças do partido e discutir a construção de po-
líticas para o Estado e o País. “Importante estar-
mos alinhados e juntos mais uma vez com Tarcísio 
para que os nossos projetos para a região sejam 
contemplados no plano do nosso pré-candida-
to ao governo de São Paulo. O encontro demos-
trou a força e o tamanho da pré-campanha do ti-
me Republicanos”, afirmou Molina. (DA REDAÇÃO)

MARIA GIOVANA REALIZA FISCALIZAÇÃO

MOLINA E TARCÍSIO JUNTOS EM SUMARÉ
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RUA DOM PEDRO II, 878 • VILA GALLO • (19) 3471-4515

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

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

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

GERAL

ACIA DISCUTE SITUAÇÃO DO COMÉRCIO
REUNIÃO

RODRIGO CEZARIN
LEON BOTÃO

A Acia (Associação Comer-
cial e Industrial de Americana) 
realiza, terça-feira (26), em 
sua sede, mais uma reunião 
com empresários da cidade, 
visando levantar as necessi-
dades e demandas do setor 
do Comércio e propor ações 
de melhoria para o desenvol-
vimento econômico de Ameri-
cana. O encontro está marca-
do para as 18h30.

Nesta semana, a Acia re-
cebeu quase 60 empresários, 
associados e não sócios, re-
presentantes do setor de Ser-
viços. “O primeiro encontro foi 
muito produtivo e atendeu às 
nossas expectativas. Agora 
queremos ouvir os comercian-
tes e, em seguida, será a vez 
do setor industrial”, explicou o 
presidente Marcelo Fernandes.

PREFEITO
O prefeito Chico Sardelli re-
cebeu segunda-feira (18) a 
nova diretoria da Acia (Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Americana), presidida pe-
lo empresário Marcelo Fer-
nandes. No encontro, Chico 
estava acompanhado do vi-
ce-prefeito Odir Demarchi e 
do secretário de Desenvolvi-

mento Econômico Rafael de 
Barros. A reunião teve o ob-
jetivo de apresentar os mem-
bros da recém-empossada di-
retoria da entidade e estrei-

Nova diretoria
da entidade foi
recebida por
Chico Sardelli
na prefeitura

tar os laços entre a entida-
de e a administração muni-
cipal. Chico colocou a prefei-
tura à disposição para apoiar 
projetos da associação vol-

tados ao fortalecimento do 
comércio e da indústria.

“Americana tem atraído 
muitas empresas nos últimos 
meses, mas sempre defendo 

que nós não podemos esque-
cer das empresas que já es-
tão há anos na nossa cidade 
e acreditaram em Americana. 
Por isso, é importante que ha-

ja esse diálogo com a Acia pa-
ra que todos os setores avan-
cem, gerando emprego e ren-
da para a população”, afirmou 
o chefe do Executivo.

Nova diretoria da Acia esteve com o prefeito Chico Sardelli no início desta semana

LEON BOTÃO | DIVULGAÇÃO

A Defesa Civil de America-
na realizou, segunda-feira 
(18), trabalho de monitora-
mento para checar as condi-
ções das sirenes e dos pon-
tos de encontro que seriam 
acionados em eventual rom-
pimento da barragem do Sal-
to Grande. Nas proximidades 
das áreas que seriam atingi-
das pelas águas em caso de 
algum acidente, estão ins-
taladas sirenes para avisar a 
população local do perigo e 
definidos pontos de encontro 
para onde as pessoas devem 
se deslocar e ficar até a che-
gada das equipes de socorro.

O Departamento de Água e 
Esgoto (DAE) de Americana 
divulgou, quarta-feira (20), o 
balanço dos serviços de repa-
ros e manutenções finalizados 
pela autarquia de 13 a 19 de ju-
lho. Neste período de sete dias, 
foram concluídas 850 ordens 
de serviço, que são pedidos 
registrados pela população. Os 
trabalhos são executados por 
equipes do DAE e também de 
empresa contratada. Os servi-
ços solicitados foram diversos 
nesta semana, como substitui-
ção de hidrômetro, reparo em 
passeio público, vazamento e 
ligação de esgoto, vazamento 

DEFESA CIVIL MONITORA BARRAGEMDAE FINALIZA 850 SERVIÇOS EM 7 DIAS

“Esse trabalho é muito im-
portante para realizarmos tes-
tes nas sirenes e verificarmos 
se as placas indicativas dos 
pontos de encontro ainda es-
tão instaladas nos devidos lu-

gares. Pretendemos realizar 
esse trabalho preventivo pelo 
menos a cada 15 dias”, afirmou 
o responsável pela Defesa Ci-
vil de Americana, João Miletta. 
(PEDRO RODRIGUES DA SILVA)
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e ligação de água, limpeza de 
fossa, entre outros.

A população pode acio-
nar o DAE por meio do tele-
fone 08000 123737, todos os 
dias, das 6 horas à meia-noi-

te; pelo whatsApp (19) 98424 
4800, diariamente, das 8 às 18 
horas; pelo site daeamerica-
na.com.br/app ou pelo email 
sac@daeamericana.sp.gov.br. 
(CRISLAINE FERNANDES)
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