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O torneio interno de raquetinha do Clube do Bosque consolidou-se definitivamente no calendário
esportivo de Americana com o sucesso em sua terceira edição, que movimentou 72 duplas – a grande
maioria formada por sócios do clube. Foram quatro dias de jogos e movimentação intensa. P. 5 a 8

Precursor da modalidade em Americana,
Carlinhos Carrion disputou o torneio
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IATE

VETERANOS

IOD aplica goleada
e continua à frente

Briga pela liderança
no Veteranos é intensa

ZARAMELO JR.
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CLASSIFICAÇÃO
TIMES

INTERMEDIÁRIA

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

Hitscolor, do ala Wagnão (d), está entre os melhores do máster
ZARAMELO JR.

Com seis rodadas realizadas até aqui,
o campeonato de minicampo do Veteranos
tem briga bastante intensa pela liderança e a tendência é que
se mantenha assim quando a
disputa for retomada, já que
ontem (19) o presidente Antônio Carlos Quaino (Tinha) anunciou a paralisação para conter
o avanço do coronavírus.
Na intermediária, Persianas
Souzaflex e Linhas São Vito dividem a liderança com 12 pontos e têm na cola Ecosu Sucatas (10 pontos) e Odonto Minas
(9). No senior, também com 12
pontos, Solid Cardans e Eco-

su são os ponteiros e sofrem a
perseguição de Bar do Zé Carlos (10), Stock do Chopp (9) e
Etecnogás (9). No master, quatro times têm pontuação de
dois dígitos: Ecosu Sucatas (14),
Distema Decorações (13), Hitscolor (12) e Posto São Vito (10).
O único invicto do campeonato é o Ecosu Sucatas, com
quatro vitórias e dois empates
no master. Dois times continuam sem sentir o gostinho de
vencer: Optilar Óptica, com cinco derrotas na intermediária, e
Acapulco Imóveis, com um empate e cinco derrotas no master.
Lorran, do Linhas São Vito,
com 15 gols na intermediária,
e Gustagol, do Solid Cardans,
com 8 gols no senior, permanecem como artilheiros em

suas categorias. No master,
há novo goleador: Garça, do
Distema Decorações, que chegou a 9 gols, um a mais que Zequinha, do Hitscolor, e Granjero, do Help Parafusos.
SUPER MASTER

Se na intermediária, senior e
master a disputa pela ponta
está intensa, no super senior
o Gonzaga Engenharia abriu
vantagem considerável para
os adversários. Com cinco vitórias em cinco rodadas, o time soma 15 pontos e ocupa a
liderança de maneira absoluta. Um dos principais responsáveis pela impecável campanha do Gonzaga Engenharia é o
atacante Romildo, artilheiro absoluto da categoria com 12 gols.

PONTOS

12
12
10
9
7
3
0

TIMES

PONTOS

TIMES

PONTOS

TIMES

PONTOS

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

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

14
13
12
10
7
7
4
1

1º) Gonzaga
2º) Rodonaves
3º) Alga
4º) Mirafer
5º) Ecosu
6º) Gocap

15
7
7
6
6
3
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CLASSIFICAÇÃO
TIMES

1º) IO Dias
2º) Milenium
3º) Orion Cores
4º) New Sport
5º) Factoplast
6º) Têxtil PBS
7º) Z Sport
8º) Peptan
9º) Vistoria
10º) Guip
11º) De Faria



PONTOS

15
13
13
12
8
7
7
4
3
3
1
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9
9
7
7
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•Vigilância •Portaria 24 horas

O Instituto Odair Dias continua à frente no Campeonato
de Minicampo "Carlinhos Camargo", no Iate de Americana, agora com 15 pontos após
a goleada sobre o Z Sport por
6 a 2, semana passada, na realização da sexta rodada da fase de classificação. Marcel (2),
Guilherme (2), Du Biasi e Careca marcaram para os líderes.
Com 13 pontos e um jogo a
menos, o Millenium Zucollors
está encostado no IOD e é o
único invicto. O time ganhou do
Factoplast por 3 a 1, com gols
de Ballan (2) e Pequeno. Na
terceira colocação, TAMBÉM
COM 13 PONTOS, está o Orion
Cores, que atropelou o Peptan por 8 a 1, com gols de Ceará (3), Alcides (3) e Serginho (2).
A rodada ainda teve Guip
Veículos 2x5 Têxtil PBS e Vis-

toria São Paulo 2x3 New Sport.
Os artilheiros são Lucan, com
14 gols nos jovens; Careca, com
11 gols na intermediária; e Alcides, com 9 gols nos veteranos.
O goleiro menos vazado é Elton,
com 10 gols sofridos. O coordenador Antônio Pereira Lopes (Nico) informou ontem (19)
que, em razão do coronavírus,
o campeonato está suspenso por tempo indeterminado.

Alcides, com 9 gols, é artilheiro entre veteranos
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LENDAS DO FUTEBOL

ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

Brasil, bicampeão do mundo!

S

e quisermos definir a Copa do Mundo do Chile de
1962, podemos lembrá-la como a Copa do radinho de
pilha e de Mané Garrincha. Até
a Copa de 1958, ouvia-se nos
rádios elétricos plugados na
tomada e as pessoas se agrupavam em volta deles. Acompanhei todos os jogos no meu
Hitachi, ouvindo Fiori Gigliotti, com seus bordões: “Aguenta coração”, ”E o tempo passa…
torcida brasileira!”.
Se a Copa de 1958 lançou Pelé para o mundo, a de 1962 foi a
Copa de Mané Garrincha, o an- contra o México por 2 a 0, em- Pelé para o resto do campeojo das pernas tortas! Após uma patamos em zero a zero com nato! Se alguém ainda tivesse
vitória relativamente tranquila a Checoslováquia e perdemos alguma dúvida sobre a compe-

tência e a responsabilidade de
Garrincha, qualquer dúvida acabou aí! O monstro das tardes de
domingo no Maracanã era posto
em dúvidas pelo seu jeitão simples e brincalhão, que era entendido como irresponsável.
Na virada contra a Espanha,
na vitória contra a Inglaterra e
no seu show inesquecível contra os chilenos, donos da casa,
na semifinal, Garrincha chamou para si a responsabilidade das vitórias. Mas, para nosso desespero, o time que já
não tinha Pelé, teve Garrincha
expulso naquela tarde.
Absolvido, foi para o jogo
com muita febre e pouco bri-

lhou na final. O brilho esteve para o grupo, comandado
pela liderança de Zito (“o moço que veio de Roseira”)! Mas,
mesmo sem o seu brilhantismo na final, Garrincha foi a
grande preocupação de nossos adversários. Se, na Suécia,
ele teve que dividir as glórias
e as honras, no Chile, ele foi o
grande protagonista!
Garrincha, “o anjo das pernas
tortas”, foi um gênio do futebol!
Com visíveis problemas ortopédicos, nasceu com joelho valgo
(o popular ‘joelho para dentro’),
foi vítima da poliomielite quando criança, o que fez com que
seus joelhos fossem diferentes

ARQUIVO PES SOAL

um do outro. Se tivesse nascido
em um país do primeiro mundo,
talvez tivesse sido aconselhado
a não jogar futebol...
Para sua sorte (e desgraça!),
por aqui ninguém o proibiu de
dar dribles desconcertantes,
invariavelmente, para seu lado direito, em um movimento
de pernas que só ele sabia fazer. Armando Nogueira definiu
assim seu drible característico: “Para Garrincha, o espaço de
um guardanapo era um enorme
latifúndio!” Os zagueiros adversários que o digam...
ORESTES CAMARGO NEVES
Economista
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ARQUIVO PES SOAL

FLASH BOLA

Com o ídolo

O JOGO NA TV

O futebol de salão de Americana viveu momentos fantásticos durante os
anos 80 e um dos principais times era o da Sardelli. No final daquela década,
o empresário Chico Sardelli conseguiu uma excursão à Itália. Jogadores,
comissão técnica, dirigentes e convidados ficaram um mês no país europeu
e realizaram uma série de jogos de futebol de cinco (assim era conhecido o
futsal por lá). Na foto, entre Nandinho e Luizinho Araújo, está Edison Antiqueira
Fassina, um dos principais jogadores de todos os tempos de futebol de salão de
Americana e que integrou a delegação da Sardeli como diretor. "Ficamos um mês
na Itália, rodando de norte a sul. Éramos recebidos com muita festa nas cidades
como a seleção brasileira de futebol de cinco", lembrou Fassina. (ZARAMELO JR.)

No final de fevereiro, em um shopping na capital
paulista, o Palmeiras promoveu evento para
comemorar a marca de 300 jogos do atacante
Dudu. Três centenas de sócios-torcedores
participaram da ação, gamharam camisa e
tiraram foto com o jogador, hoje considerado
o principal ídolo do clube. Entre os torcedores
estava o empresário Roberto Mantovani,
que foi presidente do União Barbarense
e há vários anos reside em Americana.
O evento aconteceu no dia 27. (ZARAMELO JR.)

Raphael Pereira, técnico das categorias de base do
Rio Branco; Rafael Possobon, presidente da Comissão
de Esportes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
de Americana; e o vereador Thiago Brochi foram os
convidados desta semana do jornalista Zaramelo
Jr. no O JOGO NA TV. O futebol dominou a pauta.
O JOGO NA TV é exibido pela RPTV (canal 8 da Net)
toda segunda-feira, em dois horários: das 12 às
13 horas, ao vivo, e das 20 às 21 horas, reprise.
O programa tem patrocínio de Sanfarma, Tatu Shopping
Frutas, Kart Pé de Chumbo e Grupo Clarian. (DA REDAÇÃO)
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DICAS DE SAÚDE

RAFAEL DE BARROS
rafaelbscoelho@yahoo.com.br

Posso fazer atividade física em época do coronavírus?

N

essa fase de incertezas sobre o que é bom
e o que não é bom, o
que pode e o que não se deve fazer ao lidar com a pandemia de Covid-19, uma grande dúvida é: posso (ou devo)
fazer exercícios? Bom, essa
pergunta não tem uma resposta exata, depende de uma
série de variáveis e por isso
cada um acaba respondendo uma coisa. Dessa forma,
tentarei aqui levantar alguns
pontos a se considerar para a
tomada dessa decisão.
Primeiramente o lado mais
positivo de todos: está comprovado cientificamente que
pessoas que fazem atividades físicas REGULARES ficam
menos doentes, na média, que
sedentários. Isso indica que o
exercício físico regular melho-

ra nossas respostas imunológicas, o que é muito bem vindo
nesse momento, concordam?
Porém, é muito importante
destacar que esse efeito não é
imediato, ou seja, se você nunca fez nada ou faz muito tempo que não faz exercício físico, não é começando hoje que
amanhã você já estará protegido. Pelo contrário. Se seu corpo ficar muito extenuado devido a uma atividade física muito mais intensa do que ele estiver preparado pra desenvolver, você terá na verdade uma
queda da sua resposta imunológica temporariamente. Se
quiser começar a fazer exercícios físicos hoje (que é uma ótima decisão, se for mantida daqui pra frente), você deve começar numa intensidade bem
leve, e pode subir muito lenta-

mente a intensidade, para provocar adaptações apenas positivas no seu organismo.
Agora uma outra questão:
posso praticar qualquer atividade nessa fase? A resposta é
um sonoro NÃO.
Estamos num momento de
tentativa de total isolamento
social com o objetivo de estancar a proliferação do Covid-19, então qualquer atividade física em grupo, ou que tenha contato entre praticantes ou que seja feito em ambientes fechados não deve
ser praticado de forma alguma. Só estão autorizados esportes e atividades que não
tenham contato, que não sejam praticados por muita gente ao mesmo tempo (também não pode haver “confraternização” antes, duran-

te ou após a atividade) e que
seja em local aberto.
Então resumindo: se você já pratica atividade física, mantenha algo com as características citadas, mas não
acima da sua atual capacidade física. Se você não pratica
e quer começar a praticar, comece de uma forma bem leve e
vá evoluindo lentamente.
Atividade física regular é o
remédio para várias doenças,
tanto físicas quanto mentais,
e deve ser praticada por todos,
desde que da forma correta e
apropriada para cada pessoa.
Cuidem-se!
RAFAEL DE BARROS
Fisioterapeuta
(Instituto Avançado de
Reabilitação Física – IARF) e
crossfitter (Rovers Crossfit)

PAULINHO E ADRIANO LIDERAM
O RANKING DE TÊNIS DO IATE
ARQUIVO PES SOAL

ZARAMELO JR.

Paulo Sérgio de Campos Filho
(Paulinho) e Adriano Belmudes
da Silva são os líderes de suas
categorias no Ranking de Tênis
do Iate de Americana. Após três
rodadas na temporada 2020,
Paulinho soma 133 pontos na
Chave A, enquanto Adriano tem
116 pontos na Chave B.
No grupo de elite, quem
mais ameaça Paulinho Campos é Guilherme Scapim Arcaro, que ocupa o segundo lugar
com 128 pontos. O terceiro colocado é Diego Valero, com 116
pontos, enquanto Rafael de
Oliveira Lima e Marcos Dantas,
ambos com 101 pontos, aparecem na quarta e quinta posições, respectivamente.
No grupo de acesso, além de
Adriano Silva, o Top 5 tem Paulo
César Guerra (114 pontos), Gus-

Sergio Polaquini é um dos
participantes do Ranking

tavo Curto Guerra (112), Ítalo Arcaro (100) e Fábio Cordeiro (99).
Os jogos programados para
este final de semana, mas que
ainda dependem de ajustes entre os tenistas por causa do coronavírus, são: amanhã (21) - a
partir das 7 horas - Amauri Masson x Gustavo Guerra, José Renato Andrade x Sérgio Polaquini, Rodrigo Rosseto x Carlos
Marcatto, Gabriel Tebet x Christian Noveli e Emerson Oliveira x Italo Arcaro; domingo
(22) - a partir das 7h30 - Amauri
Masson x Ítalo Arcaro, Gustavo
Guerra x Adriano Silva, Paulinho
Campos x Alessandro Campos,
Paulo Guerra x Kleber Millat e
Diego Valero x Carlos Marcatto.

ARTIGO
Coronavírus:
nós precisamos
parar

A

os que ainda tem dúvidas, eu explico: todos
os países que adotaram a estratégia inicial de medidas brandas para a contenção do avanço do COVID-19 falharam. Inglaterra, por exemplo, está correndo atrás do
prejuízo sob forte pressão popular. Já a Austrália passou a
rever e endurecer medidas para a contenção do Coronavírus.
A teoria de que o vírus se
comportaria diferente em países tropicais também caiu por
terra. Outra teoria, sobre adquirir imunidade coletiva, jamais existiu. Só a vacina pode nos dar imunidade coletiva. A verdade é que queríamos
muito acreditar que, por algum
motivo de força maior, as coisas fossem acontecer de forma diferente em nosso país.
Não vai. E ainda temos o agravante de sermos um país com
dimensões continentais, com
profunda desigualdade social.
Quais estratégias devemos
seguir? Todos os países hoje se espelham na China, Cingapura, Coreia do Sul e Hong
Kong. O que eles têm em comum? Simples: mesmo que
uns antes e outros tardiamente, todos aderiram a estratégia de contenção social e supressão. Eles restringiram ao
máximo a circulação das pessoas, além de testar ativamente novos casos para isolamento. Por enquanto, não temos o
teste rápido no Brasil e muita
gente custa a acreditar no tamanho da crise que vivemos.
Vejo muitos profissionais
da saúde ainda focados na or-

MARIA GIOVANA
Sanitarista e
vereadora pelo PDT

ganização da estrutura hospitalar para receber os doentes. Claro, é importante, mas
não vamos nos iludir pois essa guerra não será vencida
dentro dos hospitais. Venceremos no território. A grande
crise que o COVID 19 nos impõe não é do ponto de vista da
saúde individual, mas sim do
colapso do sistema de saúde.
E não falo só do SUS. Basta
ver o que está acontecendo na
assistência hospitalar privada
em São Paulo. Essa grave crise sanitária – considerada por
especialistas a mais grave dos
últimos 100 anos – será vencida com a capacidade do nosso
povo de respeitar o isolamento e, ao mesmo tempo, sermos criativos e solidários.
Estão aí duas qualidades
que nosso povo apresenta
acima da média mundial: criatividade e solidariedade. Eu
tenho certeza que quando
conseguirmos passar a real
dimensão da situação ao povo brasileiro, teremos adesão
e solidariedade. Quem sabe
se após essa crise o povo ressurja mais unido e com orgulho da nossa identidade cultural. Quem sabe o que pode florescer disso tudo? Até lá, vamos juntos nessa. Temos uns
aos outros. Venceremos.
DIVULGAÇÃO
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•Vigilância •Portaria 24 horas
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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
Z AR AMELO JR. > O JOGO > 15 DE MARÇO DE 2020

INTERNO

Bosque aponta
os campeões
da raquetinha
rio e Rone Alves Maria por 8/1.
Lucca Benetton e Matheus
Com quase 100 jogos entre Zanardo garantiram o topo da
quinta-feira (12) e domingo (15), categoria C ao vencerem Luo Clube do Bosque apontou os ciano Godoy e Pedro Ribeicampeões da terceira edição ro por 8/5, enquanto Matheus
de seu torneio interno de ra- Zanaga e Pedro Riccetto foquetinha, que movimentou total de 72 duplas, a grande maioria formada por sócios, no complexo de saibro. Durante os quatro dias, a movimentação foi
bastante intensa, dentro e fora das quadras. A dose deve ser
repetida no segundo semestre.
Na categoria A, a principal do torneio, os campeões
foram Caio Carrion e Diego de Barros Guidolin. Na fi- ram os melhores da D, supenal, eles ganharam de Hu- rando Luís Guilherme Gallo e
go Santiago e Paulinho Cam- Rafael Panhoca por 8/6.
pos por 8/5. Na B, o título fiEntre as mulheres, Ana Belcou para César Santos e Lu- luci e Júlia Pecchio sagram-se
ciano Godoy (Goiaba), com vi- campeãs da principal categotória sobre os irmãos Rogé- ria. No jogo final, elas derrota-

ZARAMELO JR.

Torneio teve
participação
de 72 duplas,
a maioria de
sócios do clube

ram Carla Luchiari e Roberta
Massignan por 8/6. Na Feminino C, melhor para Giovana Silva e Maria Clara Benetton diante de Mari Marconi e Estefania
Benetton por 8/6.
Na Mista A, Carla Luchiari
e Fabrício Bataglia aplicaram
8/4 sobre Luiza Belluci e Roberto Nishikado e ficaram com
o título da categoria. Na Mista
B, os campeões foram Letícia
Dollo e Pedro Ribeiro, que venceram Cláudia Fortunato e Daniel Gaspar por 8/3.
Na categoria Infantil até 14
anos, a disputa do interno do
Clube do Bosque foi em grupo
e o título ficou para Pedro Benetton e João Vitor Faé, que tiveram índice de 100% de aproveitamento com três vitórias.
Os vices, com duas vitórias e
uma derrota, foram Ricco Rigue e Guilherme Minotti.

Ana Belluci e Júlia Pecchio foram campeãs na principal categoria entre as mulheres

QUADRO DE HONRA
CATEGORIA A
CAMPEÕES: CAIO CARRION E DIEGO GUIDOLIN
VICES: HUGO SANTIAGO E PAULINHO CAMPOS
CATEGORIA B

CAMPEÕES: CÉSAR SANTOS E LUCIANO GODOY
VICES: ROGÉRIO MARIA E RONE MARIA

CATEGORIA C

CAMPEÕES: LUCCA BENETTON E MATHEUS ZANARDO
VICES: LUCIANO GODOY E PEDRO RIBEIRO

CATEGORIA D

CAMPEÕES: MATHEUS ZANAGA E PEDRO RICCETTO
VICES: LUÍS GUILHERME GALLO E RAFAEL PANHOCA

FEMININO C

CAMPEÃS: GIOVANA SILVA E MARIA CLARA BENETTON
VICES: MARI MARCONI E ESTEFANIA BENETTON

MISTA A

CAMPEÕES: CARLA LUCHIARI E FABRÍCIO BATAGLIA
VICES: LUIZA BELLUCI E ROBERTO NISHIKADO

MISTA B

CAMPEÕES: LETÍCIA DOLLO E PEDRO RIBEIRO
VICES: CLÁUDIA FORTUNATO E DANIEL GASPAR

INFANTIL

CAMPEÕES: PEDRO BENETTON E JOÃO VITOR FAÉ
VICES: RICCO RIGUE E GUILHERME MINOTTI

FEMININO B

CAMPEÃS: ANA BELLUCI E JÚLIA PECCIO
VICES: CARLA LUCHIARI E ROBERTA MASSIGNAN

Organização fica satisfeita com balanço e já projeta segundo semestre
A terceira edição do torneio
interno de raquetinha do Clube do Bosque teve organização dos sócios Ricardo Sayão e
Caio Carrion, que ficaram satisfeitos com o balanço final. "Todas as vagas disponíveis foram
preenchidas e tivemos feedback dos jogadores só com
elogios e pedidos para novos
torneios", disse Sayão.
"Fizemos (o torneio) pensando um número de inscrições
por chave/categoria de forma
que não tivéssemos bye (cabeça de chave) para que todos pu-

dessem jogar pelo menos duas
vezes", explicou. "Contamos
com ajuda de São Pedro e, como não choveu, todos os jogos
ocorreram praticamente dentro dos horários programados",
acrescentouo organizador.
A movimentação de sócios
e visitantes durante os quatro
dias de torneio também foi ressaltada pelos organizadores.
"Foi muito legal ver o clube cheio
de pessoas educadas, de alto
astral. Os jogos não tiveram discussões, não rolou nenhum estresse", salientou Sayão.

"O Clube do Bosque está cada vez mais bonito pelo trabalho da presidência, diretoria, funcionários e sócios,
que estão sempre presentes e prestigiando nossos torneios com respeito e alegria",
comentou Ricardo Sayão.
Finalizando, o organizador
disse que "a diretoria deve em
breve começar a pensar no
torneio aberto, enquanto nós,
com certeza, faremos outro
interno até o final do ano, mas
ainda precisamos definir a data." (ZARAMELO JR.)

WADO PELLIZONI

Foto oficial ao final do torneio, na noite de domingo

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br
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Raqueti
Clube do

A terceira edição do torneio inte
Bosque reuniu 72 duplas, entre qu
quadras de saibro do clube que
com raquete. Do total de jogad
sócios. A movimentação foi inte
organizadores Ricardo Sayão e
satisfeitos - a dupla promete novi
Referência na divulgação da raqu
presença e traz alguns flag
Cláudia Fortunato e Mari Marconi

O presidente Pedro Alvaro Aguiar e Ricardo Sayão

Patrícia e Marcos Sartori

Diego Guidolin e o filho Miguel

Fernando Bilibio e Paulinho Campos

+ FOTOS

Artur Mendes Filho, Mateus Scamati, Leonardo Matsui, Thomás Cun

Dair Mello (China) e Caio Carrion

6e7

inha no
o Bosque

erno de raquetinha do Clube do
uinta-feira (12) e domingo (15,) nas
tem como tradição os esportes
dores, a grande maioria era de
ensa durante os quatro dias e os
e Caio Carrion ficaram bastante
idades para o segundo semestre.
uetinha há anos, O JOGO marcou
grantes exclusivos. Confira!

NA PÁGINA 8

Manuela Fontes, Edson Melosi (vice-presidente Social) e Leonardo Melosi

nha e Rafael Panhoca

Aline Barroca e Bruno Contato

Homerinho Kalache e Carlinhos Carrion

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana
3461-6182 • 3461-8652
advocacia@castilhoeandreetta.com.br

Lucas Azanha e Waguinho Riccetto

Angelo Pitoli e Marco Leão

Samara Melosi e Lúcio Alamy
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Luiz Fernando Domingues e Beto Soutello

Júlia Pecchio e Larissa Dollo

Mônica e Fábio Mazzonetto

Felipe Smania e Kaique Mello

Luciano Godoy (Goiaba) e Fabinho Rodrigues

Giuliano Vendramini e Diego Martins (Lambari)

Joel Olla Jr (Joglia) e Henrique Defavari
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DE PRIMEIRA
FABRÍCIO RODRIGO DA COSTA

Nascimento.
30 de abril de 1980, em
São José do Rio Preto.

ARQUIVO PES SOAL

Profissão.
Engenheiro de Compras.

Modelo de beleza.
A ex-tenista russa
Anna Kournikova.

Como você é conhecido
entre amigos e familiares?
Fabrício.
Time do coração.
Corinthians, desde a
infância por influência
do meu pai e por
paixão também.
Torce contra quem?
Palmeiras, pela
grande rivalidade no
futebol brasileiro. E
pra continuarem sem
mundial! rsrs

Imagem inesquecível.
Ayrton Senna vencendo o
GP do Brasil em 1991 só com
a 6ª marcha do seu carro
funcionando. Ele acaba a prova
esgotado, mal consegue sair
do carro andando e já não tinha
forças nem para levantar o
troféu. Imagem de arrepiar...

Ídolo.
Eternamente: Ayrton
Senna, pelo exemplo de
dedicação e objetividade.
E atualmente Henrique
Avancini, por ser nosso maior
esportista em mountain bike
(esporte que amo) e estar
entre os top 3 do mundo.

Entre seus amigos, quem
é fera no esporte?
Meu colega de trabalho
Fabio “Barbin” (esporte de
Aventura). Ele ganha todas
as provas que participa.
E quem não é?
William “Cherubim”, que
consegue ser mais perna
de pau que eu no futebol.
Faz alguma atividade física?
Musculação e mountain bike.

Esporte favorito.
Mountain bike, por vários
motivos, mas os principais
são porque é desafiador e
também porque me permite
ir e conhecer lugares
sensacionais, sempre em
contato com a natureza.

que a torcida do Flamengo e
agora da seleção brasileira
está esperando muito dele.
Porém, na minha opinião, ele é
um jogador mediano e não um
craque, desta forma ele pode
decepcionar aqueles que estão
achando que ele é craque.

Para qual esporte
não leva jeito?
Infelizmente futebol,
embora goste bastante.

Programa de TV.
Esporte Espetacular.
Jornalista.
Silvio Luiz.

Quem vai se dar bem no
esporte em 2020?
Henrique Avancini. Ano
passado o cara deu muito
trabalho e sempre esteve
na cola do Nino Schurter
(número 1 do mundo) e
neste começo de ano ele
já deu mostras que virá
com mais força ainda.

Gente boa.
Cristiano Ronaldo, exemplo
de dedicação e de ser humano
preocupado com o próximo.
Ajuda diversas entidades e
atualmente disponibilizará os
quartos de seus hotéis para
transformar em hospitais
para vítimas do coronavírus.

E quem vai pagar mico?
Gabigol. Ele está se achando
“o craque”, ao mesmo tempo

Mala.
Neymala. Por que? Se eu
listar aqui, vai precisar

de umas 3 páginas do
jornal do Zara!!! rsrsrs
Bola cheia.
Tite. Pelo ótimo técnico que ele
já provou por diversas vezes
ser (desconsiderar a seleção
brasileira) e principalmente
pela pessoa que é.
Bola murcha.
Adriano Imperador. Tinha
tudo para continuar
brilhando no esporte, mas
optou por largar tudo e se
envolver com traficantes.
Com qual esportista
faria selfie?
Henrique Avancini. Meu atual
ídolo, no meu esporte favorito.
Com qual não faria?
Ronaldinho Gaúcho, pelos
escândalos que tem se
envolvido desde o final de
sua carreira, sendo o mais
recente ser preso no Paraguai.

Z AR AMELO JR. > O JOGO > 15 DE MARÇO DE 2020

FUTEBOL

Liga define semifinais
de 2 categorias de Base
ZARAMELO JR.

Duas categorias do Campeonato de Base da LAF (Liga Americanense de Futebol)
fecharam a fase de classificação e definiram as semifinais. No Sub-10, os confrontos serão Camisa 10 x Colorado e Morada do Sol x Na Cara
do Gol. No Sub-16, os duelos
serão Colorado x Atlético Ipiranga e Rio Branco x Instituto
JR Dias. As demais categorias

ainda têm uma rodada a realizar pela 1ª fase, mas já conhecem boa parte dos classificados que seguem na luta pelo título da temporada. No Sub-8,
Camisa 10, Morada do Sol, na
Cara do Gol e Atlético Ipiranga
estão garantidos, mas resta a
definição da posição de cada
um para definição dos cruzamentos nas semifinais.
No Sub-12, Camisa 10, São
Roque e Morada do Sol têm
passaporte carimbado às semifinais e a última vaga é disputada por Santa Cruz e Jardim da Paz, com 4 pontos, e
Colorado, com 3.
Situação é parecida no
Sub-14, com São Roque, Jardim da Paz e Colorado já classi-

ficados, e Morada do Sol, com 7
pontos, e Atlético Ipiranga, com
4, brigando pela última vaga.
Tanto os jogos da última rodada da fase de classificação
como as semifinais ainda não
têm data para realização, pois
a LAF suspendeu o campeonato em virtude do coronavírus.
Os artilheiros do campeonato, em suas categorias, são

LAF decide
suspender
todos jogos
em virtude
do coronavírus

FISIOTERAPIA DESPORTIVA ESPECIALIZADA

DR. RAFAEL DE BARROS

João miguel Bailo e Felipe Delfino, ambos do Na Cara do Gol,
e Nicolas Oliveira, do Camisa 10,
todos com 5 gols no S8; Arthur
Covolam, do Camisa 10, com 4
gols no S10; João Paulo Jamarino Jr., do Morada do Sol, com
6 gols no S12; Murilo Gomes,
do São Roque, com 10 gols no
S14; e Joan Frederico Silva, do
Colorado, com 6 gols no S16.
AMADOR

Seis jogos aconteceram domingo (15), no complemento da rodada de abertura da
Copa Jocle, válida pelo Campeonato Amador da 1ª Divisão
da LAF. Estes os resultados:
América 2x1 Jardim América,
Americana 1x1 São Vito, Per-

No Sub-8, Ipiranga bateu Mathiensen na semana passada
nambuco 0x1 Vila Nova, Mirandola 0x3 Cidade Jardim,
Guanabara 1x2 Descubra e
Jardim da Paz 1x2 Cantarei-

ra. Assim como as categorias de base, também o amador foi suspenso pela Liga em
razão do coronavírus.

APOIANDO O ESPORTE
DE AMERICANA

Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo

3645-1618
3407-7474

Fone
Fone (19)
(19) 3469-9292 www.alvaroaguiar.com.br
www.alvaroaguiar.com.br
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TEMPEROS NATURAIS E LOWCARB
Toda semana, 3 opções diferentes!

Av. Cillos, 4532 • Pq. Novo Mundo • Americana

(19) 99661-2184

@defitcomidasbalanceadas
REPRODUÇÃO INSTAGR AM

AMERICANA TERÁ NOVO TÉCNICO EM 2020
ZARAMELO JR.

Vice-campeã em 2019, com campanha inédita, Americana terá novo
técnico no Campeonato Estadual de
Futebol da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em 2020. Durante participação no programa O JOGO NA TV,
esta semana, o presidente da Comissão de Esportes da ordem local, Rafael Possobon, revelou que o time
será comandado por André Ricardo
Pereira, o Andrezão, ex-zagueiro e
técnico do Rio Branco.
Andrezão entra no lugar de Marcinho Rocha, que não poderá acompanhar a OAB Americana nesta temporada em razão de seu envolvimento
em projeto de futebol voltado a crian-

ças no campo do bairro Jardim São
Paulo. "Só temos a agradecer por tudo que o Marcinho fez pela gente e desejar-lhe sucesso no novo projeto. Semana passada conversamos com o
Andrezão e ele aceitou o convite para ser nosso novo técnico. Esperamos
que essa parceria renda resultados
positivos", disse Possobon, que há 12
anos é zagueiro do time americanense.
Na 1ª fase do Estadual, os adversários de Americana, em turno e returno, serão Amparo, Jundiaí e Mogi
Guaçu - os dois melhores avançam
à etapa seguinte. O campeonato terá a participação de 36 times, divididos em nove grupos. A abertura seria no dia 4 de abril, mas foi adiada
por causa do coronavírus.

Z AR AMELO JR. > O JOGO > 9 DE JANEIRO DE 2018

>> A ex-pivô Kelly tinha 39 anos

MORRE
EX-JOGADORA
DE BASQUETE
ZARAMELO JR.

Andrezão será o comandante de Americana nesta temporada

TIAGO É CAMPEÃO NA ABERTURA DO PAULISTA
ZARAMELO JR.

A abertura do Campeonato Paulista
de BMX 2020 aconteceu na pista do
Complexo Poliesportivo do Monte Alegre, em Paulínia, domingo (15), e Tiago Bueno de Oliveira foi o único piloto
do ABC (Americana Bicicross Clube) a
conquistar o topo do pódio. Ele superou todos os adversários e foi o vencedor da etapa na categoria Boys 11 anos.
Caroline Amazonas (Elite Women),
Gisele Bueno de Oliveira (Women 30
anos) e Igor Gabriel do Amaral (Boys

15 anos) conseguiram o segundo lugar de suas categorias.
Já Italo dos Reis Luiz (Novatos
11/12 anos), Júlia Lorenlay Rocha da
Silva (Girls 14/16 anos), Monara Alencar Moreira (Girls 8/10 anos), Rogelio Cançado (Men 30/39 anos) e Vitor
Marotta (Men 17/24 anos) fecharam a
rodada na terceira colocação.
A segunda etapa do Paulista estava programada para os dias 11 e
12 de abril, em Americana, mas foi
transferida para 18 de outubro em
virtude do coronavírus.

Z AR AMELO JR. > O JOGO > 19 DE MAIO DE 2019

Etapa do Paulista em Americana foi transferida para outubro

NATAÇÃO E R2 SPORTS FECHAM PARCERIA
da Colina. Pela parceria, a R2 Sports
abre um horário no período da maA Natação Americana e a academia R2 nhã exclusivo para crianças nascidas
Sports fecharam parceria para aten- entre 2009 e 2012 que têm intenção
der crianças interessadas em fazer de competir por Americana. As ativiparte da equipe de competição da ci- dades na academia serão às segundade e que não podem, em razão dos das, quartas e sextas-feira, a partir
estudos, treinar no período da tarde no das 10h10, com técnicos experientes
complexo do Centro Cívico, no Jardim na modalidade, entre eles, Fábio CreZARAMELO JR.

monez, que é o responsável pela Natação Americana. Por causa do coronavírus, treinos e aulas estão suspensos na R2 Sports e ainda não há previsão de retorno, mas os interessados em participar do projeto da Natação Americana podem obter informações pelo telefone (19) 98253.0036. A
academia fica na Avenida Brasil, 1660.

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

Z AR AMELO JR. > O JOGO > 19 DE OUTUBRO DE 2019

>> Fábio Cremonez: técnico

Ex-jogadora de basquete de Americana no início dos anos 2000, Kelly Cota
faleceu na madrugada de terça-feira
(17) em Piracicaba. A ex-pivô tinha 39
anos e era educadora desde 2010 em
projeto que tinha como idealizadora a
ex-jogadora Magic Paula.
Kelly Cota trabalhava atualmente
no ginásio poliesportivo do Núcleo Vila Sônia, em Piracicaba. Segundo informações, a ex-jogadora passou mal
na madrugada e foi encaminhada para um hospital daquela cidade. Por volta de 1h30, foi anunciada a morte da ex-pivô por tromboembolismo pulmonar
e agente biodinâmico funcional. O corpo de Kelly Cota foi sepultado em São
Paulo na quarta-feira (18).
Com Americana, Kelly Cota, que jogava como pivô, foi campeã da temporada 2003/04 do Campeonato Brasileiro. No playoff final, a equipe então
comandada pelo técnico Paulo Bassul derrotou Ourinhos por 3 a 2. O quinto jogo aconteceu na casa do adversário, no dia 22 de janeiro de 2004, e o time americanense ganhou por 83 a 74.
“Meus sentimentos a toda família
da nossa ex-atleta Kelly Cota. Obrigado por tudo, Kelly! Descanse em paz!”,
escreveu o presidente da LBF (Liga de
Basquete Feminino), Ricardo Molina,
em sua página no Instagram.

11

SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2020

Z AR AMELO JR. > O JOGO > 13 DE MARÇO DE 2020

Após rodada da semana passada, campeonato foi suspenso por causa do coronavírus

MINICAMPO

No Flamengo, 26%
dos times mantêm
rotina de vitórias
ZARAMELO JR.

Após a realização
da segunda rodada da fase de classificação do Campeonato de
Minicampo "PHS Samaritano Saúde", no Flamengo, 26%
dos times das categorias adulto mantêm a rotina de vitórias.
Das 57 equipes, 15 delas já venceram os dois jogos e têm índice de 100% de aproveitamento
neste início de temporada.
JC Limpadora, Kintal Lanches e Roll Seladora, no jovem;
Loom Arquitetura, na intermediária; São Lucas Ocupacional,
RNG Transportes e Giro Contábil, no senior; Samuel Veículos e Supermercado Vista Alegre, no super senior; Ameristamp, Castelinho Educação Infantil e Pastelaria do Porfírio,
no master, Snapon e Mecânica
CBS, no super master; e Casa

da Cerveja, no feminino, aparecem na ponta de suas categorias, todos com 6 pontos.
Mesmo com apenas duas
rodadas realizadas até agora, alguns jogadores já se destacam na artilharia. O principal deles é Thiago Martinez, do
Roll Seladora, com 8 gols entre os jovens. Junio Rocha, da
Pastelaria do Porfírio, tem 5
gols no master.

Flamengo, quatro times aparecem com duas vitórias em
duas rodadas: Kidstok, no pré-mirim; MT Pneus e Pronto
Congelados, no mirim; e Instituto JR Dias, no infantil.
Os principais artilheiros são
João Roberto de Pontes, do
Abracadabra Fantasias, com 4
gols no pré-mirim; Gustavo Tomaiolo, do Pronto Congelados,
com 5 gols no mirim; e Nicola
Buosi, do Roll Seladora, e Ruan
BASE
Rinaldo, do PHS Samaritano,
No campeonato das catego- ambos com 5 gols no infantil.
rias de base do minicampo do
SUSPENSO

15 equipes
aparecem com
duas vitórias
em duas rodadas
já realizadas

O presidente do Flamengo,
Mauro Borgatto, anunciou esta semana que o campeonato
de minicampo está suspenso
por tempo indeterminado em
razão do coronavírus. Na tentativa de conter o avanço da
doença, o clube estará fechado a partir de hoje (20).

SOCIETY

Esquilo tem liderança dividida
ZARAMELO JR.

CLUBE DO BOS QUE > DIVULGAÇÃO

Sport & Vida e ISB Contábil,
ambos com 6 pontos, dividem
a liderança do 65º Campeonato Esquilo de Futebol Society
do Clube do Bosque. Na semana passada, os dois se enfrentaram e o Sport & Vida levou a
melhor por 6 a 5, chegando à
segunda vitória em dois jogos.
O ISB também venceu duas
vezes até aqui, mas já disputou três rodadas. Na cola dos
líderes, com 5 pontos, aparecem Vedras e Orion Cores.
Castor e Líder Contábil têm 2
pontos cada, enquanto o Café Amorino está na lanterna
ISB Contábil é um dos líderes no Bosque
com apenas 1 ponto até agora.
O principal artilheiro é Gil, do ves, do Vedras, com 7 gols. De quência do campeonato foi
ISB Contábil, com 9 gols. Lo- acordo com o coordenador paralisada pela diretoria em
go atrás aparece Patrik Ne- Eduardo Pires (Dubidu), a se- virtude do coronavírus.
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KART

PDC cancela etapa por coronavírus
WADO PELLIZONI > PDC TE AM > 3 DE FE VEREIRO DE 2020

devemos pensar e agir para preservar a saúde de toda
A
segunda coletividade. Estamos danetapa da tem- do nossa parcela de colaboporada 2020 ração na tentativa de conter
da Copa Sóp- o avanço do coronavírus. Esneus Goodyear de Kart Pé de peramos que essa questão se
Chumbo, marcada para ama- normalize o mais breve possínhã (21), em Araraquara, foi vel, para que não apenas o Pé
cancelada pela associação de Chumbo, mas também toresponsável pela organização do campeonato. A decisão, de acordo com o presidente Marcelo Marusso, foi
tomada seguindo recomendações do Ministério da Saúde e protocolo do Governo do
Estado de São Paulo, que visam evitar a disseminação do
coronavírus Covid-19.
Segundo Marusso, o cancelamento foi definido em re- das as competições esportiunião da diretoria da associa- vas, eventos sociais e, princição e tem por objetivo princi- palmente, a população pospal não expor a riscos pilotos, sam retomar a rotina sem risequipes de apoio e público que cos", afirmou Marusso.
gosta e acompanha o Pé de
Em sua 15ª edição, o Pé de
Chumbo. Uma nova data se- Chumbo teve abertura no dia 8
rá marcada para a realização de fevereiro, em Paulínia, com
desta rodada de Araraquara. vitórias de Théo Pioli Trevisani,
"Esse é um momento em que na Pró, e Paulo Rosa, na Light.
ZARAMELO JR.

Marusso anunciou
o cancelamento da
rodada de Araraquara

Marusso cita
preocupação
do PD'Chumbo
com saúde de
toda população

A exemplo do Pé de Chumbo, a
Copa Raceman de Kart adiou
a segunda rodada deste ano,
que aconteceria amanhã (21),
em Nova Odessa. O motivo é
o mesmo: coronavírus. "Em
meio a tanta informação, resolvemos suspender esta etapa. Não é só a gente, mas praticamente todas as competições

esportivas estão parando", disse o presidente Ricardo Aziz.
"Liberamos para que os pilotos,
caso queiram, realizar os treinos desta semana, mas não haverá a etapa. Vamos aguardar
para ver como vai evoluir essa
situação do coronavírus para,
então, agendar uma nova da- >> Aziz aguarda para
ta", salientou Aziz. (ZARAMELO JR.) definir a nova data

DIVULGAÇÃO
ALE X FERREIR A > TE AM REDBOY > 29 DE FE VEREIRO DE 2020

Raceman também adia
rodada em Nova Odessa

Na semana passada, o piloto
Pedrinho Aguiar foi integrado
ao grupo, em substituição a
Marcel Torina, que teve de sair
da disputa em razão de compromissos de ordem pessoal.
Ao longo do ano, o campeonato terá 10 etapas. Com
o cancelamento da rodada de
Araraquara, a próxima será em
Limeira, no dia 16 de maio.

Lino e
Cortado são
líderes da
Sanremo
ZARAMELO JR.

Pódio da Pró na etapa da semana passada em Paulínia

Após duas etapas, Léo Lino,
com 92 pontos na Pró, e André Cortado, com 88 na Light,
são os líderes da Copa Sanremo de Kart, que tem organização do preparador Ivan Milani.
Lino tem como principal perseguidor Kaio Dias, que ocupa
o segundo lugar com 90 pontos. Mais atrás, depois dos
ponteiros, aparece Paulo Salles, com 62 pontos.
Cortado abriu vantagem
de 20 pontos para Ricardo
Lazinho e Fábio Bussamara,
segundo e terceiro colocados, respectivamente, com
68 pontos.
Na segunda etapa, sábado
(3), em Paulínia, Cauã Mendes
foi o ganhador das duas baterias, garantindo o primeiro lugar na classificação geral. O pódio da Pró ainda teve Léo Lino (segundo colocado), Kaio Dias (terceiro), Paulo Salles (quarto) e Thiago Mazon (quinto).
Como o nono lugar nas duas
corridas, Monzillo ficou na
primeira posição no geral da
Light. Completaram o pódio
na rodada: Ricardo lazinho (segundo), Cléber Sachetto (terceiro), André Cortado (quarto)
e Marco Chiquie (quinto).
De acordo com Ivan Milani, a próxima etapa, a princípio, edstá marcada para o dia
18 de abril.

