DIVULGAÇÃO

Programada para junho, em Campinas,
a Meia Maratona Pague Menos espera
pela participação de milhares de atletas.
As inscrições já estão abertas. P. 8
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DE AMERICANA
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Campeão e vice de 2019, Unidos da
Mathiensen e São Roque abriram a
temporada 2020 do Campeonato Amador
da 1ª Divisão em jogo com 5 gols. Disputa
segue neste domingo em três bairros. P. 3

Romário (d) fez um dos
gols da vitória do São Roque
Z AR AMELO JR. > O JOGO > 8 DE MARÇO DE 2020
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O JOGO NA TV
O paratleta Anderson Roberto
Duarte, a lutadora de kickboxing
Thaís Giovanna Dias dos Santos, o
gestor de plataforma esportiva Joel
Olla Junior e o árbitro internacional
de handebol Rogério Pinto foram
os convidados desta semana do
jornalista Zaramelo Jr. no O JOGO
NA TV. Anderson falou sobre sua
presença em prova de triathlon na
Flórida, nos Estados Unidos, que
acontece neste final de semana;
Thaís abordou sua participação em
torneio na Argentina, na próxima
semana; Joel comentou sobre
a estreia de Ribeirão Preto no
Circuito de Raquetinha; e Rogério
fez balanço de sua trajetória no
handebol. O JOGO NA TV é exibido
toda segunda-feira pela RPTV (canal
8 da Net) em dois horários: das 12
às 13 horas, ao vivo, e das 20 às 21
horas, reprise. O programa tem
patrocínio de Sanfarma, Kart Pé
de Chumbo, Tatu Shopping Frutas
e Grupo Clarian. (DA REDAÇÃO)

Movimento reúne mais de 50 mulheres na VG
O movimento "Jogue com
uma garota", que objetiva o
incentivo à prática esportiva
de várias modalidades, reuniu
mais de 50 mulheres, domingo
(8), na academia VG Sports,
no Terramérica. Desta vez,
o esporte escolhido foi o
futevôlei. De acordo com a
professora Evelyn Formigoni
(foto), responsável pela
organização, mais da metade
das mulheres que foram à VG
Sports nunca havia praticado a
modalidade. Além da atividade
esportiva, houve ação social
com arrecadação de 65 litros
de leite, que serão destinados
ao Lar das Meninas. Segundo
Evelyn, o movimento terá
novas atividades em maio
e outubro. (ZARAMELO JR.)
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Por iniciativa da vereadora Maria Giovana Fortunato (foto), a Câmara de Americana
aprovou Moção de Aplausos pelos 17 anos do jornal O JOGO, completados no dia 6 de
fevereiro. "Vimos a público parabenizar o jornal O JOGO pelos 17 anos de atuação em nossa
cidade e região. Durante todos esses anos, o jornal sempre deu espaço para o esporte
do nosso município, destacando as novidades, os bons exemplos e as necessidades de
mudança nessa área. São 17 anos de trabalho, dedicação e competência e incentivo ao
esporte, que merecem nosso respeito e reconhecimento", justificou Maria Giovana.
A moção foi votada e aprovada por unanimidade na sessão ordinária do dia 13 de fevereiro
e cópia do documento chegou semana passada à Redação do O JOGO. (DA REDAÇÃO)
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Raquetinha agita as
quadras do Bosque
Começou ontem (12) e prossegue até domingo
(14), a terceira edição do torneio interno de
raquetinha do Clube do Bosque. No total, 68
duplas estão envolvidas - a grande maioria
formada por associados. Ricardo Sayão
(foto), um dos responsáveis pela organização,
informou que a disputa é nas categorias A/
B, C/D, Feminino B/C, Mista A/B e Infantil até
14 anos. Hoje, os jogos têm início a partir das
16 horas, enquanto amanhã e domingo serão
a partir das 8 horas. De acordo com Sayão,
está liberado o acesso de visitantes para
acompanhar as rodadas. (ZARAMELO JR.)
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FUTEBOL

DECISÃO

São Roque sai na frente
no Amador da 1ª Divisão

Atto aponta o campeão
no Centro Cívico, amanhã

Z AR AMELO JR. > O JOGO > 8 DE MARÇO DE 2020

ZARAMELO JR.

Em jogo de bom nível técnico, que marcou a abertura da temporada, o São Roque saiu na frente no Campeonato de Futebol Amador
da 1ª Divisão de Americana Copa Jocle 2020 -, derrotando o Unidos da Mthiensen por
3 a 2, na manhã de domingo
(8), no "Campo Marcos Augusto Sartori - Marquinhos",
no complexo do Centro Cívico, no Jardim da Colina.
A partida pôs frente à frente
o campeão de 2019 (Unidos) e
o vice (São Roque). Desta vez,
quem levou a melhor foi o time comandado pelo técnico
Luiz Feitosa (Tuiu). O São Roque abriu 2 a 0, não se abalou quando o Unidos diminuiu para 2 a 1 e chegou aos
3 a 1; a equipe da Mathiensen ainda marcou o segundo, mas não foi o suficiente
para impedir a vitória do adversário. Os gols do São Ro-

O campeão de 2020 da Copa
Atto de Futebol Amador será conhecido neste sábado
(14) no jogo entre Novo Mundo e Mirandola, marcado para as 15h30, no "Campo Marcos Augusto Sartori - Marquinhos", no complexo do Centro Cívico, no Jardim da Colina. O vencedor no tempo normal fica com o título; em caso de empate, haverá cobrança de pênaltis. Após a partida,
haverá o cerimonial de premiação com entrega de troféus e medalhas. Nas semifi-

nais, em jogos realizados no
dia 1º, também no campo do
Centro Cívico, o Novo Mundo
derrotou o Fúria 019 por 3 a 2,
enquanto o Mirandola ganhou
do Descubra por 4 a 3 nos pênaltis, após empate (1 a 1) no
tempo regulamentar.
De acordo com Danillo Chinelatto, um dos responsáveis
pela organização da Copa Atto, os destaques individuais até
aqui são Gustavo Santos, do
Descubra, artilheiro com 4 gols,
e Charle, do Mirandola, goleiro
menos vazado com 3 gols.
Z AR AMELO JR. > O JOGO > 16 DE FE VEREIRO DE 2020

São Roque e Unidos da Mathiensen mostraram força na abertura da temporada
que foram marcados por Helder Felipe, Jhonny Eduardo e Romário Luiz, enquanto
Higor Silva e Gabriel Santos
descontaram para o Unidos
da Mathiensen. Os dois times mostraram que chegam
forte para mais uma edição
e que devem estar entre os
favoritos ao título.

DEMAIS

Como a Liga Americanense de
Futebol (LAF) optou por iniciar
a 1ª Divisão de 2020 com jogo único entre os finalistas do
ano passado, os demais serão realizados neste domingo (15), movimentando a rodada em três bairros da cidade.
No São Jerônimo haverá Per-

PREFEITUR A DE SANTA BÁRBAR A > DIVULGAÇÃO

nambuco x Vila Nova (8 horas)
e Jardim da Paz x Cantareira
(10 horas). Para o Jardim Guanabara estão marcados Americana x São Vito (8 horas) e
Guanabara x Descubra (10 horas). Por fim, no Jardim América, acontece América x Jardim
América 2 (8 horas) e Mirandola x Cidade Jardim (10 horas).

Charle, do Mirandola, é o goleiro menos vazado da Copa

CAMPO

Obras no Pérola estão na reta final
nais da obra, que proporcionou uma transformação em
Os serviços de reforma e am- um dos equipamentos esporpliação do Centro Esportivo tivos mais tradicionais de SanMunicipal “José J. Sans”, no ta Bárbara d'Oeste. O centro
Jardim Pérola, entraram na esportivo passa a contar com
reta final. Equipes de traba- arquibancada, áreas com pilho já atuam nos arremates fi- so intertravado, novos vestiáDA REDAÇÃO

Centro esportivo passa a ter novos vestiários

APOIANDO O ESPORTE
DE AMERICANA

rios, dispositivos de acessibilidade, nova cobertura metálica,
forro em PVC, novos alambrados e pintura. Além disso, há
refletores de LED que iluminarão o gramado. A obra é realizada com recursos próprios do
município e do governo federal.

FISIOTERAPIA DESPORTIVA ESPECIALIZADA

DR. RAFAEL DE BARROS
Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo

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

3645-1618
3407-7474
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DE PRIMEIRA

Torce contra quem?
Contra todos que joguem
contra o Palmeiras.

José Luiz Fornaziero, o
Migo, há muitos anos
atrás. Jogava demais!

Profissão.
Economista.

Ídolo.
Ademar Ferreira da Silva.
Um ministro! Conseguiu
duas medalhas de ouro
olímpicas, numa modalidade
em que não tinha nem lugar
adequado para treinar...

E quem não é?
Keller Stocco Zanaga, que tá
mais pra cuidar do barril, e
Osvaldo Klein Neto, o Foca, que
como jogador de futebol é um
bom secretário de Esportes.

E quem vai pagar mico?
Flamengo. Apesar
de um timaço, não
vai poder perder
nem em treino...

Como você é
conhecido entre
amigos e familiares?
Orestinho.

Imagem inesquecível.
Brasil campeão
panamericano de basquete
de 1987. Quase enfartei... kkk

Faz alguma atividade física?
Sim. Caminhadas.

Programa de tv.
Resenha ESPN.
Jornalista.
PVC: Paulo
Vinícius Coelho.

Time do coração.
Verdão. Em uma
família de corintianos,
um tio palestrino fez
minha cabeça.

Modelo de beleza.
Gabriela Sabatini.

Esporte favorito.
Futebol. Trata-se do esporte
mais imprevisível que existe
e é quase completo.

ORESTES CAMARGO NEVES

Nascimento.
27 de maio de 1953,
em Americana.

ARQUIVO PES SOAL

Entre seus amigos, quem
é fera no esporte?

Quem vai se dar bem
no esporte em 2020?
Palmeiras. Luxa
vai surpreender!

Para qual esporte
não leva jeito?
Basquete. Dedos muito curtos...

Gente boa.
Alê Oliveira, do Esporte
Interativo. Tem ótimo
senso de humor.

Mala.
Mauro César Pereira, da
ESPN. Muito crítico de tudo.
Bola cheia.
César Cielo. Muita
obstinação.
Bola murcha.
Zagallo! Um dos
maiores vitoriosos do
futebol, sempre ficava
tentando se justificar...
Com qual esportista
faria selfie?
Messi. Melhor da atualidade
e não é nada arrogante!
Com qual não faria?
Marcelinho Carioca.
Nota de três reais

FUTEBOL DE BASE

Briga por vagas fica mais intensa
ZARAMELO JR.

Faltando apenas mais duas
rodadas no Sub-8, Sub-12 e
Sub-14, e mais uma no Sub-10
e no Sub-16, a briga pela classificação às semifinais do campeonato das categorias de base da LAF (Liga Americanense de Futebol) fica mais intensa nos próximos finais de semana. Dos 20 times que seguirão em frente, 14 já estão
definidos e há apenas mais
seis vagas em disputa.
Camisa 10 (13 pontos), Na
Cara do Gol (11) e Morada do Sol
(10) no S8; Camisa 10 (12 pontos), Morada do Sol (9) e Na Cara do Gol (9) no S10; Camisa 10 (13
pontos), Morada do Sol (12) e São
Roque (10) no S12; São Roque (13
pontos) e Jardim da Paz (10) no
S14; Colorado (9 pontos), Rio
Branco (9) e Instituto JR Dias (6)
no S16 são os times que já estão com passaporte carimbado
e seguem na disputa pelo título.
Neste final de semana acontece a penúltima rodada da 1ª
fase. Amanhã (14), na Arena Colorado, haverá Colorado x Instituto JR Dias pelo S14 (14 horas) e S16 (14h55). No domingo
(15), no Jardim da Paz, a Aesca
enfrenta a Ponte Preta no S8 (8

Z AR AMELO JR. > O JOGO > 7 DE MARÇO DE 2020
CÉSAR GRECO > AGÊNCIA PALMEIR AS

PAULISTÃO

Palmeiras
é atração
em Limeira
ZARAMELO JR.

A antepenúltima rodada da fase
de classificação do Campeonato Paulista da Série A1 - Paulistão'2020 - começa hoje (13) e se
estende até segunda-feira (16)
com a realização de oito jogos.
Animado pela segunda vitória
consecutiva na Taça Libertadores, o Palmeiras é atração
na região. O time de Vanderlei
No Sub012, o Morada do Sol é um dos times garantidos nas semifinais
Luxemburgo vai a Limeira para
enfrentar a Internacional, amahoras) e o Jardim da Paz no S12 tão previstas para os dias 18 e Camisa 10, todos com 5 gols. nhã (14), às 16h30. A rodada se(8h45) e no S14 (9h40).
29 de março, enquanto as finais Arthur Covolam, do Camisa 10, rá aberta hoje com Oeste x BoNo Morada do Sol, o time da devem ser nos dias 4 e 5 de abril. é o artilheiro do S10 com 4 gols, tafogo, às 19h15, e Bragantino x
casa tem jogos contra o Camienquanto João Paulo, do Mora- Água Santa, às 21h30. Amanhã,
sa 10 no S8 (8 horas), S10 (8h45) ARTILHEIROS
da do Sol, com 6 gols, é quem além de Internacional x Palmeie S12 (9h30) e contra o São Ro- A disputa pela artilharia do mais marcou no S12.
ras, haverá Ferroviária x Novoque no S14 (10h25). Por fim, no campeonato de base da LAF
No S14, dois jogadores do rizontino, às 16h30, e o clássico
Jardim Ipiranga, o Atlético Ipi- também está bastante inte- São Roque lideram a artilharia São Paulo x Santos, às 19 horas.
ranga mede forças com Ma- ressante. No S8, os destaques com 7 gols: Bruno NascimenPara domingo (15) estão prothiensen no S8 (8 horas), Colo- até aqui são João Miguel e Fe- to e Murilo Gomes. E no S16, o gramados Mirassol x Santo Anrado no S10 (8h45) e São Roque lipe Delfino, ambos do Na Ca- principal goleador é Joan Fre- dré, às 11 horas, e Corinthians
no S12 (9h30). As semifinais es- ra do Gol, e Nicolas Oliveira, do derico, do Colorado, com 3 gols. x Ituano, às 16 horas. O fecha-

>> Luxemburgo comanda
Palmeiras em Limeira

mento da rodada terá Guarani x
Ponte Preta, segunda-feira, às
20 horas. Os dois melhores de
cada grupo avançam à 2ª fase.
Hoje, os classificados seriam
Santos (15 pontos) e Água Santa (10) no Grupo A; Santo André
(19) e Palmeiras (18) no Grupo B;
São Paulo (15) e Mirassol (13) no
Grupo 3; Bragantino (14) e Guarani (13) no Grupo 4. A 1ª fase termina no dia 1º de abril.

O SEU DEPARTAMENTO DE
COMÉRCIO EXTERIOR
• DESEMBARAÇO ADUANEIRO
• TRANSPORTE INTERNACIONAL
• SEGURO INTERNACIONAL DE CARGA
• ASSESSORIA JURÍDICA ADUANEIRA
• OPERAÇÕES ESPECIAIS: MÁQUINAS USADAS,
EX-TARIFÁRIO, DRAWBACK, ETC

ATENDEMOS OS
FILIAL - AMERICANA
PRINCIPAIS PORTOS
(19) 3467-2201
E AEROPORTOS
MATRIZ - SÃO PAULO
DO BRASIL
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Pedrinho Aguiar estreia no Pé de Chumbo na etapa em Araraquara

KART

Pedrinho Aguiar
é o novo piloto
do Pé de Chumbo
ra. O Pé de Chumbo é uma marca forte e consolidada no kartisO piloto Pedri- mo nacional, com nível de comnho Aguiar, 24 petitividade bem elevado enanos, é o no- tre os pilotos", disse Pedrinho.
"Além de minha origem ser
vo integrante
do grid da Copa Sópneus Goo- no kartismo, também pesou
dyear de Kart Pé de Chumbo. na decisão o fato do Pé de
Ele vai substituir Marcel Torina e sua estreia será no próximo dia 21, em Araraquara, na
realização da segunda etapa
da temporada 2020.
A chegada de Pedrinho ao
PDC foi anunciada ontem (12)
pelo presidente Marcelo Marusso. "Em razão da saída do Marcel, ficamos com uma vaga em
aberto no grid e quando surgiu
o nome do Pedrinho, foi unâni- Chumbo ser um grupo de amime a aprovação do grupo. É um gos, todos muito unidos e que
piloto de nível alto, que vai agre- também realizam ações fogar muito ao campeonato, sem ra das pistas. Estou bastancontar que é um rapaz muito te motivado e vamos acelerar",
gente fina", comentou Marusso. acrescentou o piloto, que nes"Fiquei muito feliz quando re- te final de semana disputa a
cebi o convite para participar etapa de abertura da Porsche
do campeonato e aceitei na ho- Cup Brasil, em Interlagos.
ZARAMELO JR.

Pedrinho,
que corre na
Porsche Cup,
ocupa vaga de
Marcel Torina

"Foram três anos sensacionais. Sou muito grato a todos
do Pé de Chumbo. Agradeço
pelas amizades que fiz e pelo
respeito, dentro e fora das pistas. Se tudo der certo, espero
voltar em 2021 para bater roda
com esse pessoal", falou Marcel, em sua despedida do grupo.
Marcel explicou que, por
causa de compromissos pessoais e profissionais, não poderia estar presente em quatro
das dez etapas do Pé de Chumbo. "Em razão destas questões, achei melhor me afastar,
até para não prejudicar meus
companheiros no campeonato por equipes", salientou.
A Copa Sópneus Goodyear
de Kart Pé de Chumbo, que está na 15ª edição, teve abertura
no dia 8 de fevereiro, em Paulínia, com vitória de Théo Pioli
Trevisani, na Pró, e de Paulo Rosa, na Light. A segunda rodada
será no próximo dia 21, a partir
das 9 horas, em Araraquara.

Barbarense é destaque na Sudeste
Z AR AMELO JR. > O JOGO > 7 DE MARÇO DE 2020

DA REDAÇÃO

O piloto João Pedro, de Santa Bárbara d'Oeste, foi um dos
destaques da segunda etapa da Copa Sudeste de Kart,
disputada sábado (7) em Nova Odessa. O barbarense foi o
vencedor da categoria Cadete, dedicada a crianças de 9 a
11 anos, e ainda faturou o troféu pela volta mais rápida nas
duas baterias. O evento, que
reúne pilotos amadores e profissionais de várias regiões do
Estado, é organizado pela Auto Giro Competições tem apoio
da Prefeitura de Nova Odessa.
Campeão da temporada 2019, João Pedro voou baixo para vencer as duas baterias e, de quebra, cravar o melhor tempo. Atrás dele ficaram
Daniel Lucena, que cruzou a linha de chegada em segundo
nas duas baterias, Pedro Henrique, Helton Lima Júnior e Flavinho Neto. Apesar da vitória, a
liderança da Copa Sudeste entre os cadetes segue nas mãos
do americanense Daniel Lucena, que soma 56 pontos. Na sequência, vêm João Pedro (40
pontos), Pedro Henrique e Helton Jr. (36). Na categoria Mirim, deu o americanense Leo-

João Pedro ganhou as duas baterias da rodada
nardo Factore mais uma vez. A
prova da Força Livre marcou a
recuperação de Ernandes Silva, campeão do segundo turno
no ano passado. Depois de terminar a etapa passada na quinta colocação, o piloto de Franco
da Rocha não deu moleza aos
adversários e terminou em primeiro lugar, à frente de Sérgio
Pedro, Pedro Benavente, Reginaldo Cruz, Alcides Frezzarim,
Benjamim, Victor Miguel e Lucinei dos Santos. Com a vitória, o
piloto do kart número 707 lidera
a categoria, com ligeira vantagem sobre Enzo Silveira, ganhador da primeira corrida do ano.
A segunda etapa da Copa
Sudeste de Kart ainda teve as

vitórias de João Victor, na categoria 125 Graduado, e Rafael
Arossa, na 125 Sênior. Vencedor da primeira etapa, o riopedrense Helton Lima chegou
em segundo lugar na Sênior e
lidera a categoria.
O presidente da Copa Sudeste, Anderson Mantovani, gostou
do que viu na pista. “Foram provas muito disputadas. Os vencedores da primeira etapa não
foram tão bem nesse final de
semana. Isso mostra que teremos uma temporada bem equilibrada, com alternância de ganhadores e duelos emocionantes na pista”, afirmou. A terceira
etapa do campeonato está marcada para o dia 11 de abril.
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Truco movimenta advogados
Advogados de Americana, Santa Bárbara d'Oeste e Nova Odessa
participaram sábado (7) de torneio de truco, na sede da OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana, no Parque
Residencial Nardini. No total, participaram 12 duplas (quatro a mais
que no ano passado) e o balanço foi positivo. "O torneio superou
as expectativas e ficamos muito felizes com a presença dos
advogados e também dos convidados", disse Rafael Possobon,
presidente da Comissão de Esportes da OAB local. Ele informou
que a Ordem pretende realizar ao longo do ano outros torneios,
como vôlei de areia, boliche e paintball, além da participação
no Campeonato Estadual de Futebol, que começa em abril - o
time americanense foi vice-campeão em 2019. Na "trucada" de
sábado, os campeões foram Bruno Guerra e Roberto Ocanha, com
Thiago Mendonça e Caio José Teles Ferreira Lima como vices.
O JOGO acompanhou o torneio e traz alguns flagrantes. Confira!
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br
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1. Rafael Possobon

8. Fabiano de Camargo Neves

2. Cléber Oliveira

9. Eduardo Teixeira

3. Rafael Camargo,

10. Oleans Pires

presidente da OAB de
Santa Bárbara d'Oeste

11. João Línea

4. Guilherme Vidotto
5. Werington Ramella

••Circuito
Circuito fechado
fechado de tv •Alarmes monitorados
monitorados
24
24horas
horascom
com viatura e via rádio (exclusivo)
(exclusivo)
••Choque
Choquepulsativo
pulsativo •Monitoramento
Monitoramento de
deimagens
imagens
••Vigilância
Vigilância •Portaria 24 horas
horas

RUA
RUADOM
DOM PEDRO
PEDRO II, 878 - VILA GALLO

(19)
(19) 3471-4515
3471-4515

12. Cledemir Alberto da Silva
13. Responsáveis pelo

6. Welligton Coelho e Vitor Lião

churrasco, Felipe Ferreira
e Marcel Guarda

7. Diego Bricola

14. Márcio Santana
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MEIA MARATONA

Pague Menos espera 4 mil atletas
ZARAMELO JR.

Uma das principais provas do
gênero no País, a Meia Maratona Pague Menos chega à 10ª
edição em 2020 e espera reunir quatro mil atletas no dia 7
de junho, em Campinas. As inscrições estão abertas e podem
ser feitas pela internet (www.
noblu.com.br). O prazo vai até
o dia 31 de maio ou até que seja atingido o número limite de
participantes estipulado pela
organização.
A prova da rede de supermercados Pague Menos terá as distâncias de 21 km e 10
km. A largada está programada para as 7 horas em frente
ao Largo do Rosário, na Avenida Francisco Glicério. Avenidas importantes da cidade, co-

DIVULGAÇÃO

mo Aquidabã, Princesa d'Oeste, Norte-Sul, Júlio Prestes e
Heitor Penteado, além de pontos esportivos como o Estádio
Brinco de Ouro e a Lagoa do
Taquaral, fazem parte do percurso.
A Meia Maratona Pague Menos premiará com troféus os
cinco primeiros colocados na
classificação geral dos 21 km
e dos 10 km, e como mini troféus os três melhores por fai-

Além de profissionais,
Pague Menos reúne
amadores e famílias
xa etária - a premiação é válida para os naipes masculino e
feminino. Também receberão
medalhas todos os atletas devidamente inscritos que completarem a prova.
Como nas edições anteriores, atletas e assessorias
de Americana participarão da
meia maratona em Campinas.

Prova chega
à 10ª edição
e acontece no
dia 7 de junho
em Campinas

SERVIÇO
10ª MEIA MARATONA
PAGUE MENOS
DATA

7 de junho de 2020
LARGADA

7 horas
LOCAL

Largo do Rosário
(Avenida Francisco Glicério),
em Campinas

TREINO SOLIDÁRIO
Em parceria com a equipe
"Só os Fortes", o atleta
americanense Felipe Fuzati
está na organização do
treino solidário que tem
objetivo de arrecadar
chocolate para a Páscoa de
crianças carentes. O evento
de 5 km será no dia 12 de
abril, a partir das 7 horas,
com concentração no
início da Avenida Cruzeiro
do Sul, em Piracicaba.
"Faz dois anos que estou
envolvimento nesta ação.
Quem quiser colaborar com
a doação de uma caixinha
de bombom pode entrar
em contato comigo. Tudo
que for arrecadado será
destinado a crianças da
periferia de Piracicaba",
explicou Fuzati. O telefone
para contato é o (19)
99185.0762. (ZARAMELO JR.)

INSCRIÇÕES

www.noblu.com.br

TRIATHLON

Angélica e Nathan vão ao pódio
e altimetria. Minha estreia no
triathlon foi em novembro do
Angélica Garbelini e Nathan ano passado. Estou muito feliz
Ferreira, de Americana, foram com meu desenvolvimento e a
ao pódio na etapa de São Car- experiência e aprendizado que
los do GP Extreme de Triathlon, estou ganhando", comentou.
sábado (7), no Parque Eco EsNathan completou a prova
portivo Damba. Os dois são da em São Carlos com o tempo de
categoria 25/29 anos e tiveram 4h44m28s, performance que
desempenho positivo na prova lhe garantiu o quinto lugar na
de 1 km de natação, 100 km de categoria e o 57º no geral. "Foi
pedal e 10 km de corrida. Com uma ótima preparação para o
o tempo de 5h17m57s, Angéli- Ironman 70.3, principalmente
ca ficou em primeiro lugar na pela longa distância do cicliscategoria e em 11º no geral. "Foi mo", avaliou o triatleta, citando
minha primeira prova longa, um a prova que acontece em abril,
grande desafio pela distância em Florianópolis-SC.

DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR.

Z AR AMELO JR. > O JOGO > 12 DE AGOSTO DE 2018

Angélica e Nathan tiveram bom desempenho

•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
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MINICAMPO

Flamengo tem 191 gols na abertura
Z AR AMELO JR. > O JOGO > 7 DE MARÇO DE 2020

ZARAMELO JR.

JOGOS

A rodada de abertura do Campeonato de Minicampo "PHS Samaritano Saúde",
semana passada, no Flamengo, teve a marcação de 191
gols nos 28 jogos das categorias adulto - média de 6,8. Algumas goleadas foram registradas, como Ameripesca 3x7
JC Limpadora, Mar Negro 8x4
Placeone, Colin's Ferramentas
8x1 Perena Seguros e Samaritano 2x6 Pastelaria do Porfírio.
O principal destaque individual

Média por jogo
foi de 6,8 gols
na rodada de
5ª a sábado
foi Thiago Martinez, do Roll Seladora, que fez 4 gols na vitória
de seu time sobre o American
Gelo por 7 a 5. Os jogos com
menor número de gols foram
JDM Contábil 2x1 Supermercados Pague Menos, Marcos
Magazine 1x2 Samuel Veículos e Restaurante Prato Quen-

Americana
compete em
5 modalidades
DA REDAÇÃO

Agicorr e Ameristamp fizeram jogo de 7 gols entre os jovens
te 3x0 Americana Guinchos.
A segunda rodada, que começou ontem (12), tem sequência
hoje (13) e amanhã (14). A programação é a seguinte:
JOVEM - amanhã - Ameripesca x Kintal Lanches (14h15),
Agicorr Corretora x American Gelo (14h15), JC Limpado-

ra x Cartuchos Express (15h20)
e Ameristamp x Roll Seladora (16h30). INTERMEDIÁRIA amanhã - RRB Refeições x ARQFAZZ Revestimentos (14h15),
Top Collor x Nova Pet (14h15),
Grupo Futura x Na Cara do Gol
(15h20), EF Manutenção x Mar
Negro (15h20) e Placeone x

DIVULGAÇÃO

Loom Arquitetura (16h30). SENIOR - hoje - Giro Contábil x Pague Menos (19h15), Ecosu Sucatas x A&J Lavanderia (19h15),
RNG Transportes x JDM Contábil (19h15), Multcar Veículos x
Planet Collor (20h15), New Sport
x Red Hot Comunicação (20h15);
amanhã - Restaurante Tijuca x

São Lucas Ocupacional (16h30).
SUPER SENIOR - hoje - Samuel
Veículos x Prato Quente (19h15),
Perena x Vista Alegre (20h15)
e Marcos Magazine x Doma
Imobiliária (20h15). FEMININO - amanhã - Casa da Cerveja x Ecosu (15h20) e Karijas Kar
x Cartuchos Express (16h30).

TÊNIS DE MESA

Samuel e Ana Maria são
líderes na Liga Paulista
ZARAMELO JR.

Os mesatenistas Samuel Bertolassi e Ana Maria Cantarozzi
Ferrari, da equipe de Americana, são os líderes de suas categorias na Liga Paulista, que teve a segunda etapa realizada
sábado (7) no ginásio do XV de
Novembro, em Piracicaba.
Com a segunda vitória consecutiva, Samuel chegou a
1000 pontos no pré-mirim,
vantagem de 450 pontos para Victor Oda Tanaka, que é o

Samuel Bertolassi no topo do pódio em Piracicaba

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...
sÓ FALTA VOCÊ!

Pensou em viagem,
conte com a gente!

Representantes da Secretaria
de Esportes, Lazer e Juventude de Americana participaram
esta semana do congresso técnico da fase sub-regional da 37ª
edição dos Jogos Abertos da
Juventude, competição destinada a atletas com idade até 19
anos e que começa no próximo
dia 21. Foram definidos todos os
detalhes da disputa. Americana
será representada nas modalidades de futsal (feminino), futebol (feminino), handebol (masculino), tênis de mesa (masculino e
feminino) e ginástica rítmica.
Duas destas modalidades
serão sediadas por Americana: futsal, no ginásio da Praça
de Esportes Aristides Pisoni, no
Jardim Ipiranga, e tênis de mesa, no centro de treinamento do
Complexo Poliesportivo “Milton
Fenley Azenha” – Centro Cívico -,
no Jardim da Colina. "Sabemos
que as equipes estão se preparando para as competições e
que cada atleta dará o melhor
de si para trazer premiações para a nossa cidade”, comentou o
secretário de Esportes, Eudaldo
dos Santos Cardoso, o Paraná.
Z AR AMELO JR. > O JOGO > 3 DE MARÇO DE 2020

segundo colocado. Na terceira posição, também com 550
pontos, está Eduardo Adam Ali.
Segunda colocada na primeira etapa e vencedora na segunda, Ana Maria agora soma
900 pontos. Ela abriu 350 pontos de vantagem sobre Aquemi
Tsuji, que está em segundo lugar,
e 400 sobre Joana Domingues
Palmeiras, que aparece em terceiro. A próxima etapa da Liga
Paulista de Tênis de Mesa está marcada para o dia 4 de abril, >> Paraná espera por boa
mais uma vez em Piracicaba. participação de Americana
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MINICAMPO

Souzaflex e Ecosu seguem invictos
A programação é a seguinte
programação:
INTERMEDIÁRIA - amanhã Com a conclusão
de Ecosu x Souzaflex (15 horas), Z
quinta roda- Sport x Odonto Minas (16h15) e
da do primei- Supermercado Pérola x Linhas
ro turno, apenas dois times São Vito (17h15).
seguem invictos no campeonato de minicampo do Veteranos: Persianas Souzaflex,
na intermediária, e Ecosu Sucatas, no master. O Souzaflex
é a sensação até aqui, com
índice de 100% de aproveitamento, com quatro vitórias
em quatro jogos. Já o Ecosu tem índice de 73,3%, com
três vitórias e dois empates.
No outro extremo, dois tiSENIOR - hoje - Bar do Zé
mes ainda não sabem o que Carlos x Ecosu (19 horas) e
é vencer: Optilar Óptica, com Etecnogás x Casa do Construcinco derrotas seguidas na in- tor (20h15); amanhã - Jóia Caltermediária, e Acapulco Imó- çados x Microgestão Sistemas
veis, com um empate e quatro (16h15) e Slid Cardans x Stock
do Chopp (17h15).
derrotas no master.
A rodada desta semana tem
MASTER - hoje - Hitscojogos hoje (13) e amanhã (14), no lor x Posto São Vito (19 horas)
clube de campo do Veteranos. e Help Parafusos x Tabatex

Z AR AMELO JR. > O JOGO > 7 DE MARÇO DE 2020

ZARAMELO JR.

CLASSIFICAÇÃO
TIMES

INTERMEDIÁRIA

1º) Souzaflex
2º) Linhas SV
3º) Ecosu
4º) Pérola
5º) Odonto
6º) Z Sport
7º) Optilar
SENIOR

Souzaflex é
a sensação do
campeonato com
quatro vitórias
em quatro jogos

Têxtil (20h15); amanhã - Ecosu intermediária; Gustagol, do
x Acapulco (16h15) e Galmar x Solid Cardans, e Oscimar, do
Distema (17h15). Lorran, do Li- Bar do Zé Carlos, ambos com 7
nhas São Vito, com 13 gols na gols no senior; e Zequinha, do

Hitscolor, e Ari, do Posto São
Vito, também com 7 gols cada no master, são os principais
artilheiros do campeonato.

12
9
7
7
6
3
0

TIMES

PONTOS

TIMES

PONTOS

1º) Ecosu
2º) Solid
3º) Stock
4º) Bar ZC
5º) Jóia
6º) Etecnogás
7º) Microgestão
8º) C.Construtor
MASTER

Intermediária segue com disputa intensa no Veteranos

PONTOS

1º) Ecosu
2º) Posto SV
3º) Distema
4º) Hitscolor
5º) Tabatex
6º) Galmar
7º) Help
8º) Acapulco

12
9
9
7
7
6
4
3

11
10
10
9
7
4
4
1
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CLUBE DO BOS QUE > DIVULGAÇÃO

LIGA DE VÔLEI DEFINE EQUIPES PARA O TÍTULO
As quatro equipes do naipe feminino que continuam na luta pelo título do campeonato da Liga Americanense de
Vôlei foram definidas domingo (8). As semifinais serão no próximo dia 22, no ginásio principal do Centro Cívico,
no Jardim da Colina, com Fada x Malevólas, às 8 horas, e Golden Fox x Master Vôlei, às 9h30. No mesmo dia, as
ganhadoras fazem a final, enquanto as perdedoras disputam o terceiro lugar. No naipe masculino, neste domingo (15),
também no Centro Cívico, haverá a última rodada da fase de classificação. Os jogos são Movimento Võlei x Década
de 90, Amigos do Võlei x Zenith e Amigos do Vôlei x Movimento Vôlei, a partir das 8 horas; e Década de 90 x Zenith,
Projeto Flamengo x Tigers e IP Americana x Amivol, a partir das 13 horas. As finais serão no dia 29. (ZARAMELO JR.)

Ponteiros se encaram
no Clube do Bosque
ISB Contábil, líder com 6 pontos, e Sport & Vida, vice com 3, se
encaram na terceira rodada do primeiro turno do Campeonato
Esquilo de Futebol do Clube do Bosque, amanhã (14). O jogo está
marcado para as 15h45. Antes, às 14h45, haverá Castor Society x
Vedras. E, no fechamento, às 17 horas, Orion Cores (foto) x Líder
Contábil. Na semana passada, a rodada teve Sport & Vida 4x3 Café
Amorino, Vedras 6x3 Líder Contábil e ISB Contábil 12x7 Orion Cores.
O principal artilheiro é Gil, do ISB Contábil, que já marcou oito gols.
Os jogos do Esquilo são realizados no Castor Society. (ZARAMELO JR.)
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ANACLETO E PATRIK FAZEM
JOGO DE 3 HORAS NO CAT

A americanense Lara do Nascimento
Fernandes, 14 anos, disputa neste domingo
(15) a Triday Base Aérea Santos 2020, válida
pelo Campeonato Brasileiro de Triathlon.
A prova será no Guarujá, onde fica a base
aérea, e também serve como seletiva
para o Sul-americano. Campeã brasileiro
em 2017, terceira colocada em 2018 e vice
em 2019, Lara é da categoria Youth (14/15
anos) e vai encarar a distância Sprint (750
m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de
corrida). A triatleta de Americana é da equipe
Rosa Merino Esporte. Seus técnicos são
Rosana Merino (triathlon), Rodrigo Dantas
(corrida) e Maxwell da Rocha (ciclismo). Lara
treina diariamente em dois períodos e tem
apenas uma folga semanal. (ZARAMELO JR.)

Z AR AMELO JR. > O JOGO > 10 DE MARÇO DE 2020

A abertura da edição 2020
do torneio interno do
Clube Amizade de Tênis
(CAT), em Nova Odessa,
esta semana, teve como
destaque o jogo de três
horas de duração entre
Anacleto Salatti (foto) e
Patrik Camargo Neves. No
primeiro set, deu Anacleto
por 7/6; no segundo, deu
Patrik pela mesma parcial;
e no tie-break, melhor
para Anacleto por 10/8.
Outra partida definida no
tie-break teve vitória de
Sérgio Tolói (Titio) sobre
Fábio Pires por 6/3, 7/6 e
10/8. Demais resultados:
Eduardo Pereira 0x2 Doá
Camilotti (1/6 e 3/6), Gugu
Amarante 0x2 Cacá Godoy
(3/6 e 4/6), Evanil Conte
0x2 Jorge Miachir (1/6 e
2/6) e Marcelo Fregonesi
0x2 Leandro De Nadai
(4/6 e 1/6). Quatro jogos
da primeira rodada ainda
serão disputadas: Junior
Samartin x Marcelo Daune,
Marcel Mamede x Marcelo
Marusso, Faé Jr. (Zóio) x
Gino Françoso e Gilmar
Gimenes x Nestor Truite Jr.
Os envolvidos têm prazo
até segunda-feira (16) para
realização dos confrontos.
A segunda rodada está
marcada para terça-feira
(17), movimentando os
tenistas nas seis quadras de saibro do CAT. A programação: 18h30 - Evanil x Doá, Eduardo
x Cacá, Titio x Daune, Patrik x Marusso, Marcel x Nestor e Gilmar x Zóio; 20 horas - Gino
x Leandro, Gugu x Anacleto, Fábio x Jorge e Fregonesi x Pedro Alvaro. (ZARAMELO JR.)

Lara disputa
Brasileiro no Guarujá

LBF > DIVULGAÇÃO

Molina
participa
de mesa
redonda
na OAB
O empresário e presidente da
LBF Ricardo Molina participou
ontem (12), na sede da OAB
(Ordem dos Advogados do
Brasil), em São Paulo, da mesa
redonda "Profissionalização
e Perspectivas da Prática
Feminino do Desporto”.
Profissionais ligados ao
esporte marcaram presença,
entre eles, o técnico da
seleção brasileira de vôlei
José Roberto Guimarães.
"Foi uma honra estar neste
debate que abordou uma
muito importante", disse
Molina. (ZARAMELO JR.)
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Tenha Em Suas Mãos E Verá Que O Céu
Não É O Limite Para Seu Esporte Preferido.
A Nova Geração Em Raquetinha!

rocket_raquetinha

RAQUETINHA

Dei Santi e Hugo detonam no Amigos
ZARAMELO JR.

Numa rodada de jogos muitos
equilibrados, César Dei Santi e
Hugo Santiago (que foi à quadra em substituição a Maurício
Zebu) detonaram esta semana
no 20º Torneio Amigos ATC de
Raquetinha. Depois de perderem o primeiro set por 6/2 para
Sérgio Lião (Pivete) e Marcelo
Marusso, eles reagiram no segundo e aplicaram 6/1. No super tie-break, Dei Santi e Hugo consolidaram a vitória com
a parcial de 10/6.
"Chegamos a abrir 2/0 no
primeiro set, mas deu um
branco na gente e perdemos.
No segundo, o Pivete e o Marusso caíram de rendimento, principalmente no físico, e
ai aproveitamos para fechar e

levar a definição para o super
tie-break. Chegamos fortes e
conquistamos o resultado positivo", avaliou Dei Santi.
Outros dois jogos da quarta rodada também terminaram no super tie-break. Gabriel Campana (Bibi), que substituiu Fred Carvalho, e Alberto
Soutello (Betão) ganharam de
Bruno Faé e Gabriel Sacilotto
(Pituco) por 3/6, 6/3 e 10/2.
Já Rafael Lima e Fernando
Pires (Pirão) superaram Fernando Bilibio e Ricardo Sayão
por 3/6, 6/4 e 10/5. No único 2
a 0 da rodada, Henrique Demarchi e Bibi Campana (também jogou no lugar de Rogério Armond) fizeram 6/4 e
6/1 sobre Franco Sardelli (era
o único com 100% de aproveitamento) e Fábio Pires.

Z AR AMELO JR. > O JOGO > 4 DE MARÇO DE 2020

De virada e no super
tie-break, Dei Santi venceu
na rodada desta semana

CLASSIFICAÇÃO
RANKING A

JOGADORES

PONTOS

JOGADORES

PONTOS

1º) Betão Soutello
2º) Franco Sardelli
3º) Henrique Demarchi
4º) Rogério Armond
5º) Fred Carvalho
6º) Pituco Sacilotto
7º) Bruno Faé
8º) Fábio Pires
RANKING B

Com estes resultados, Betão Soutello assumiu a liderança isolada do Ranking A com 10
pontos, enquanto Rafael Lima
e Fernando Pires, com 8 pon-

tos cada, dividem a ponta do
Ranking B. Os jogos da próxima quarta-feira (18), no complexo de saibro da academia
Americana Tennis Center (ATC),

são os seguintes: Fred/Pirão x
Demarchi/Marusso, Rafael/
Betão x Pivete/Rogério, Bruno/Sayão x Zebu/Fábio e Bilibio/Pituco x Franco/Dei Santi.

1º) Rafael Lima
2º) Fernando Pires
3º) César Dei Santi
4º) Maurício Zebu
5º) Fernando Bilibio
6º) Ricardo Sayão
7º) Marcelo Marusso
8º) Sérgio Pivete

10
9
7
7
5
5
4
1
8
8
7
6
5
5
5
4
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CIRCUITO

Americana faz campeões em 5 categorias
ZARAMELO JR.

A segunda etapa da temporada 2020 do Circuito Aberto de
Raquetinha foi realizada na
Sociedade Hípica de Ribeirão
Preto, sábado (7) e domingo (8),
com a participação de 69 duplas de várias cidades do Estado. Das 12 categorias principais em disputa, Americana
fez campeões em cinco delas.
Na categoria A, a principal
do torneio, o americanense Michael Denegri (Bisteca) conquistou o título jogando em parceria

com Adriano Ferreira, de Ribeirão Preto. Na final, eles ganharam por 8/5 de Diego Castro e
Vinicius Ferreira, ambos também de Ribeirão Preto.
Sara Dollo e sua filha Letícia foram campeãs na Feminino C com vitória por 9/7 sobre
Giovana Gobbo e Viviane Caiado, de Americana e Ribeirão
Preto, respectivamente. Na Iniciante, Fabrício Rosalen e Neto
Stradiotto garantiram o topo do
pódio derrotando por 8/5 Amarildo Martins e Luca Maciel, de
Santa Bárbara d'Oeste.

Na Mista B, em parceria
com a ribeirão-pretana Fabiane Vega, Guilherme Romi foi
campeão na Mista B. Na decisão, vitória por 8/5 sobre Alessandra Scurti e Jorge Neto, de
Santos. E na Mista D, Maisa e
Filipe Rosalen levaram a melhor sobre os ribeirão-pretanos
Maria Lopes e Antonio Tavares
por 8/5 e ficaram com o título.
Os vencedores das demais
categorias foram José Chiariello e Marcelo Magagnini, de
Ribeirão Preto, na A 45+; Fernando Uehara, de Ribeirão Pre-

OAB/SP 13.696
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3461-6182 • 3461-8652
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to, e João Sacomandi, de Bauru, na B; Alex Massola e Márcio
Aguiar, de Limeira, na C; Edmilson Santos e Fernando Pinheiro,
de Santa Bárbara d'Oeste, na D;
Maria Castro e Viviane Mendes,
de Ribeirão Preto, na Feminino
D; Fabiane Vega e Renata Milhoci, de Ribeirão Preto, na Mista A;
e Maria e Edmilson Santos, de
Santa Bárbara, na Mista C.
O Circuito tem a terceira etapa programada para as quadras
do Esporte Clube Barbarense,
em Santa Bárbara d'Oeste, entre os dias 2 e 5 de abril.

Adriano e Bisteca (ao centro) foram campeões na Hípica

