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“A loja mais esportiva da região”

PROMOÇÃO
Artigos Esportivos
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Centro - Americana

Calçados, bolsas 
e acessórios,

com qualidade 
e preço acessível,

você encontra aqui!

Lojas em Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba

ORGULHO DE
AMERICANA

Com vaga garantida nos 
Jogos Olímpicos do Japão, 
o nadador Murilo Sartori é 

recebido com festa pelos amigos 
e vizinhos de condomínio. P. 4 a 7

* GLAUBER, MURILO, LUCAS E TATIANE FICARAM SEM MÁSCARA DE PROTEÇÃO APENAS NO MOMENTO DA FOTO PARA O JOGO

WADO PELLIZONI | 25 DE ABRIL DE 2021

Murilo com o pai Glauber, o irmão Lucas e a mãe 
Tatiane, no condomínio em que a família mora

FRED FAÉ E FÁBIO PIRES 
(FOTO) SEGUEM NA LIDERANÇA 

DO TORNEIO “AMIGOS”. P. 3

ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE FEVEREIRO DE 2021
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Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)
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com a Scuderia Ferrari para que os motores 
aproveitem ainda mais todo o seu potencial.
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a gente!
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Liderado pelo coordenador 
e técnico José Valter Felizar-
do, o Dínamo Esporte Clube 
completou 25 anos de ativi-
dades no futsal agora em abril. 
O projeto começou em 1996 e 
tem como base a praça de es-
portes do Vila Bertine 2 - aulas 
e treinos também acontecem 
na Praça de Esportes Luiz Me-
neghel, no São Vito.

Aos 55 anos, o mineiro de 
Paraguaçu Zé Valter "desem-
barcou" em Americana há três 

décadas e meia e desde então 
tem envolvimento intenso com 
o esporte, principalmente o fut-
sal. De acordo com ele, o proje-
to do Dínamo envolve em torno 
de 130 crianças e adolescentes 
com idades entre 6 e 15 anos.

"Não visamos o atleta profis-
sional e sim o cidadão de cará-
ter desde pequeno. Nosso le-
ma sempre foi "bom de bola, 
melhor na escola". Toda e qual-
quer criança que gosta de fut-
sal é muito bem-vinda ao Dína-
mo", afirmou Zé Valter.

Segundo o coordenador e 
técnico, o projeto envolve joga-

FUTSAL

DÍNAMO
COMPLETA
25 ANOS DE
ATIVIDADES

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O ex-jogador Muller visitou 
esta semana a Escola de Go-
leiros Camisa 1, no bairro Ma-
chadinho. Na tarde de quar-
ta-feira (28), ele veio a Ame-
ricana em companhia do 
amigo Nilton César Ribeiro, 
de Hortolândia, que foi o ga-
nhador da rifa virtual que a 

EX-JOGADOR

DEPOIMENTOS

MULLER VISITA 
ESCOLA DE GOLEIROS

EG promoveu em comemora-
ção ao Dia do Goleiro - os prê-
mios foram um par de chutei-
ras, luvas e bola. "O Muller es-
tava almoçando com o Nilton e 
vieram retirar os prêmios. Apro-
veitamos para mostrar a estru-
tura da Escola de Goleiros e 
também para convidá-lo para 
estar com a gente num even-
to que vamos fazer no sába-
do (1)", disse Vander Batistela, 

idealizador do projeto. O pre-
sidente da EG Erivelto Gutier-
res e o vereador Thiago Brochi 
também acompanharam a visi-

ta de Muller, jogador revelado 
pelo São Paulo e com passa-
gens pelos principais times do 
futebol brasileiro, além de Itá-

Brochi, Vander, Nilton, Muller e Erivelto, esta semana, na Escola de Goleiros

lia e Japão. Ele disputou três 
Copas do Mundo e fez parte 
da seleção tetracampeã em 
1994, nos Estados Unidos.

DIVULGAÇÃO

dores de vários pontos de Ame-
ricana, principalmente de bair-
ros da região onde está a sede, 
como Vila Bertine, Jaguari, São 
Vito, Nova Carioba, Antonio Za-
naga, Jardim Boer, Jardim Mi-

randola, entre outros. "Também 
temos alguns atletas de Nova 
Odessa e Santa Bárbara d'Oes-
te", frisou. Por causa da pande-
mia, os campeonatos de fut-
sal foram suspensos em Ame-

ricana, mas a expectativa de 
Zé Valter e dos jogadores é que 
a disputa seja retomada na pró-
xima temporada, inclusive para 
realização de amistosos de inter-
câmbio em outras cidades.

Zé Valter está à frente do projeto que envolve garotos de Americana e região

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE ABRIL DE 2021

"Meu sonho é ser jogador 
de futebol e o futsal 
me ajuda a ter mais 
condições físicas 
e mais agilidade. 
Por isso treino no 
Dínamo. O Zé Valter 
nos ajuda muito com 
suas técnicas."
RAFAEL PORTO, 13 ANOS

"São seis anos treinando 
e jogando no Dínamo. 
Treino aqui porque estou 
fazendo o que gosto, 
jogando com meus 
amigos em um lugar 
tranquilo e que sempre 
fui bem recebido."
THOMAS KUCK, 15 ANOS

"O Dínamo é minha 
outra família. Fiz muitas 
amizades no clube. 
Além de aprendermos 
tudo sobre futsal, o 
Zé Valter nos ensina a 
ser cidadãos de caráter. 
Aqui todos se respeitam."

GUSTAVO RODRIGUES, 16 ANOS

"Estou no Dínamo há nove 
anos e acho legal o modo 
como todos treinam, as 
brincadeiras sadias e 
tudo mais. O jeito que 
o Zé Valter nos treina é 
especial. Ele brinca com a 
gente e ao mesmo tempo 
nos ensina muito bem."
KAUAN ZAMPIROLLI, 15 ANOS
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• Circuito fechado de tv  • Alarmes monitorados 
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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

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Três jogos aconteceram esta 
semana, no complexo de sai-
bro da academia Americana 
Tennis Center, pela nona roda-
da do 21º Torneio Amigos ATC 
de Raquetinha e o destaque fi-
cou para Hugo Santiago e Ra-
fael Lima, que derrubaram o 
líder do Ranking A Fred Faé. 
Depois de perderem o primei-
ro set por 5/7, Hugo e Rafa de-
ram o troco no segundo e de-
volveram a mesma parcial so-
bre Fred e Marcelo Marusso. 
No tiebreak, a virada foi con-
solidada com 10/4.

Em outro jogo definido no 
tiebreak, vitória de Rogério Ar-
mond e César Dei Santi sobre 
Betão Soutelo e Ricardo Sayão 
por 4/6, 6/3 e 10/8. Em parce-
ria com Robson Ferro (Robão), 
Fábio Pires manteve-se na li-
derança do Ranking B com a 
vitória sobre Maurício Ferrei-

HUGO E RAFA
DERRUBAM LÍDER
NO "AMIGOS ATC"

RAQUETINHA

Mesmo com
a derrota,
Fred Faé
permanece
em 1º lugar

CLASSIFICAÇÃO
RANKING A

JOGADORES PONTOS
 1º Fred Faé 20
 2º Henrique Demarchi 18
 3º Franco Sardelli 14
 4º Rafael Lima 11
 5º Betão Soultelo 11
 6º Robson Ferro 9
 7º Rogério Armond 9
 8º Fernando Pires 7

RANKING B
JOGADORES PONTOS
 1º Fábio Pires 19
 2º Hugo Santiago 15
 3º Ricardo Sayão 15
 4º Marcelo Marusso 13
 5º César Dei Santi 13
 6º Sérgio Lião 11
 7º Maurício Ferreira 7
 8º Fernando Bilibio 3

Rafa Lima foi um dos vencedores da rodada

ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE FEVEREIRO DE 2021

JUNHO

TRIACTION
FARÁ TREINO
NO LITORAL
ZARAMELO JR.

 @zaramelojr

O coach William Barbosa confir-
mou que a Triaction Assessoria 
Esportiva fará um training camp 
na praia de Maranduba, em Uba-
tuba, litoral norte de São Paulo. 
As atividades estão programa-
das para o período de 3 a 6 de 
junho, no feriado prolongado de 
Corpus Christi. Na edição do ano 
passado, em outubro, 50 atletas 
participaram. De acordo com 
Barbosa, o treinamento envolve 
as modalidades de natação, cor-
rida e bike, além de funcional e 
trilha. "São quatro dias de ativi-
dades. Cada dia é uma progra-
mação, mas em todos tem nata-
ção", explicou o coach.ra (Zebu) e Fernando Pires (Pi-

rão) por 6/1 e 6/4.
A décima rodada - de um 

total de 15 - será realizada na 
próxima quarta-feira (5), com 
os seguintes duelos: Betão/Ra-

fael x Franco/Pirão, Demarchi/
Fred x Rogério/Robão, Fábio/
Pivete x Zebu/Bilibio e Hugo/
Sayão x Marusso/César.

O encerramento desta edi-
ção do "Amigos ATC" está pre-
vista para 16 de junho. A data 
da confraternização ainda não 
foi definida. Pelo regulamento, 
os campeões dos rankings fi-
cam isentos do pagamento da 
taxa do evento festivo, enquan-
to os valores dos demais va-
riam de acordo com a classifi-
cação final - de R$ 50 a R$ 350. >> William Barbosa: coach

O JOGO | ARQUIVO
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VIZINHOS RECEPCIONAM MURILO COM FESTA
NADADOR OLÍMPICO

DA REDAÇÃO

Com a vaga garantida na Olim-
píada de Tóquio como um dos 
integrantes da equipe brasilei-
ra do revezamento 4x200 me-
tros livre, Murilo Setin Sarto-
ri voltou a Americana na noite 
de domingo (25). Ao entrar no 
condomínio onde mora com a 
família, o nadador olímpico foi 
surpreendido e recebido com 
festa pelos vizinhos.

Murilo chegou no carro do 
técnico Fábio Cremonez exa-
tamente às 19h18. Ao sair do 
veículo, abraçou o pai Glauber 
e logo foi cercado por diversas 
crianças, que queriam autó-
grafo e fotos com o novo herói 
do esporte americanense. De-
pois, foi a vez dos adultos tie-
tarem o nadador, que nasceu 
na cidade e completa 19 anos 
no dia 18 de maio. Todos usa-
vam máscara de proteção.

Com a timidez que o carac-
teriza desde criança, Murilo 
atendeu a todos os moradores 
do condomínio com extrema 

atenção, mesmo com o cansaço 
visível em seu semblante. O pai 
Glauber, a mãe Tatiane e o ir-
mão Lucas também foram cum-
primentados e saudados pelos 
amigos. A humildade da Famí-
lia Setin Sartori é contagiante.

"Eu, minha família e muitos 
moradores aqui do condomí-
nio acompanhamos toda a sele-
tiva. Tenho a Tatiane como uma 
amiga muito querida, a família 
toda do Murilo é muito querida 
por todos daqui. Ficamos todos 
muito felizes e vibramos muito 
com a conquista. O Murilo é su-
per dedicado e empenhado. Pa-
ra a gente aqui do condomínio, 
o mínimo que poderíamos fa-
zer era recebê-lo de forma ca-
rinhosa, de forma que ele pu-
desse sentir, mesmo à distância, 
o nosso abraço, o nosso muito 
obrigado por trazer essa alegria 
num momento difícil que todos 
nós estamos passando", disse a 
dentista Malina Sega Crepaldi, 
que teve a iniciativa da recepção.

"O Murilo, com certeza, vai 
chegar muito mais longe. Pa-

FOTOS: WADO PELLIZONI

Para a gente aqui 
do condomínio, 
o mínimo que 
poderíamos fazer era 
receber o Murilo de 
forma carinhosa”
MALINA SEGA CREPALDI

Murilo Sartori e o pai Glauber na entrada do condomínio
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

VIZINHOS RECEPCIONAM MURILO COM FESTA
ra nós é muito gratificante. 
Queríamos ter feito algo mui-
to maior para ele, mas não foi 
possível devido às circunstân-
cias da pandemia. As crian-
ças estavam todas empolga-
das com a chegada dele. Fi-
caram enloquecidas quan-
do falamos que iríamos rece-
bê-lo na entrada do condo-
mínio. Foi uma emoção mui-
to grande. É uma forma de re-
conhecimento e agradecimen-
to por todo esforço. Ele e a fa-
mília merecem muito mais", 
acrescentou Malina.

"Enquanto americanense ou 
vizinho, tanto faz, é um orgu-
lho o Murilo ser da nossa ter-
ra. Temos ciência do quanto é 
dificil perseverar, correr atrás 
de um objetivo, traçar metas... 
E o menino, tão precocemen-
te, conseguiu alcançar a vaga 
na Olimpíada", disse o advo-
gado João Morato, morador 
do condomínio. "O mais im-
portante é o exemplo que ele 
passa, principalmente para as 
crianças", acrescentou.

O JOGO, com o jornalista Za-
ramelo Jr. e o repórter-fotográ-
fico Wado Pellizoni, foi o úni-
co veículo de comunicação de 
Americana presente no condo-
mínio. Confira algumas imagens!

Parceria de sucesso: Murilo e Fábio Cremonez Murilo com Daniela Von Ah e Tato Cordenonssi

Murilo é cercado pelas crianças

A idealizadora da recepção Malina Sega Crepaldi,
a filha Lorena e Murilo Sartori

O nadador olímpico
com a família Morato:
João, Gisele, Guilherme,
Helena e Manuela
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Ao final da prova dos 200 me-
tros livre, na seletiva nacional no 
Parque Aquático Maria Lenk, no 
Rio de Janeiro, na noite de 20 
de abril, o americanense Murilo 
Setin Sartori voltou seus olhos 
para o placar. Em fração de se-
gundos, viu seu nome como ter-
ceiro colocado no geral, resulta-
do que garantiu sua presença 
na equipe brasileira do reveza-
mento 4x200 nos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio, no Japão, de 23 
de julho a 8 de agosto deste ano.

A partir dai, o nadador de 18 
anos simplesmente viveu ver-
dadeiro turbilhão de emoções. 

"Passou muita coisa pela mi-
nha cabeça naquele momen-
to", disse Murilo, em entrevista 
concedida ao O JOGO na tarde 
de domingo (25). Ele estará na 
Olimpíada ao lado de Fernan-
do Scheffer, do Minas Tênis, de 
Belo Horizonte-MG; Breno Cor-
reia, do Pinheiros, de São Paulo-

-SP; e Luiz Altamir Lopes Melo, 
do Ideal Clube, de Paraguaçu-

-MG. "Temos chances de brigar 
por medalha", afirmou.

Murilo é considerado um atle-
ta diferenciado. Suas vitórias e 
seus recordes confirmam todas 
as previsões de especialistas em 
natação, culminando com a va-
ga olímpica, o que, certamente, 
tem tudo para se repetir em ou-
tras edições da maior competi-
ção esportiva do mundo.

Já "caiu a ficha" sobre o 
tamanho da sua conquista?
MURILO SARTORI Ainda não 
caiu. Hoje (domingo) eu estava 
com o pessoal da seleção e jun-
tos fizemos uma ação na piscina, 

tivemos uma palestra e mesmo 
a galera falando que vamos pa-
ra Tóquio, a ficha ainda não caiu. 
Falo que caiu metade agora e a 
outra metade vai cair quando 
estiver lá em Tóquio.

Agora como um nadador 
olímpico, como é se 
tornar exemplo para 
outros esportistas?
MURILO SARTORI É uma felicida-
de muito grande poder estar ins-
pirando outras pessoas. Isso é 
muito importante. No começo da 
minha carreira, tive pessoas co-
mo inspiração, algumas até que 
hoje estão comigo na seleção.

Nos seus melhores sonhos, 
você imaginava ir para uma 
Olímpiada com apenas 18 anos?
MURILO SARTORI Sempre tive 
esse sonho, mas nunca cheguei 
a pensar que poderia fazer isso 
com 18 anos. Fico muito feliz mes-
mo. Um sonho que foi ficando ca-
da vez mais palpável. Foi em 2019 
que vi que realmente conseguiria 
uma vaga para 2020, mas aí teve 
a questão da pandemia.

A partir de qual momento você 
teve o entendimento que a 
natação era o seu futuro?
MURILO SARTORI Foi algo que 
aconteceu de maneira muito 
natural. Não teve um momento 
que parei e falei 'cara, é isso que 
quero na minha vida'. As con-
quistas foram ajudando muito 
nisso. Ano após ano, vendo mi-
nha evolução e tudo mais, isso 
foi criando mais coragem, fui 
pegando mais gosto, entenden-
do cada vez mais sobre a nata-
ção e aí decidi. Tem uma com-
petição que marcou muito pra 
mim, que foi a Olimpíada da Ju-

MURILO VIVE 
TURBILHÃO DE 
EMOÇÕES COM 
VAGA OLÍMPICA

NATAÇÃO

ventude (em 20918, em Buenos 
Aires, na Argentina). Tinha uma 
porte muito grande na épo-
ca e só de estar lá, já me deixa-
va muito feliz. Quando ganhei a 
medalha (prata no revezamen-
to 4x100 metros livre) e a gale-
ra veio me parabenizar, vi que 
ali era um momento especial. A 
partir dali, minha vida realmente 
mudou de 'a natação é só mais 
uma coisa para natação no res-
to da minha vida'. Tanto é que 
no ano seguinte acabei mudan-
do até horário da escola para 
poder focar na natação.

Qual foi o primeiro pensamento 
que veio à sua mente 
quando sacramentou a vaga 
aos Jogos Olímpicos?
MURILO SARTORI Na hora foi 
tudo um turbilhão de emoções. 
Passou muita coisa pela minha 
cabeça. O principal foi o senti-
mento de alívio. A emoção, o 
nervosismo que tava sentindo 
antes da prova, toda a ansieda-
de de saber se realmente ia con-
seguir fazer o meu sonho... O pri-
meiro sentimento que tive foi de 
olhar para o placar e ver que o 
meu nome estava ali em terceiro, 
que tinha garantido a vaga. Foi 
sentimento de alívio mesmo. De 
todos esses anos sofrendo, ba-
talhando muito, que tudo foi re-
compensado. Depois, claro, com 
a galera me cumprimentando, aí 
veio o sentimento de realização.

Quais as pessoas que 
você entende serem as 
grandes responsáveis 
pela concretização do 
seu sonho olímpico?
MURILO SARTORI Ah, tenho que 
agradecer muita gente. A gale-
ra que tava treinando no dia a 
dia comigo, batalhando todos 
os anos, a todo meu staff, mi-
nha médica (Ana Lúcia de Sá), 
meu nutricionista (Rafael Klos-
terhoff), meu fisioterapeuta (Ra-
fael de Barros), minha psicóloga  

(Sheila Sky), de maneira em es-
pecial a minha família, meu pai 
(Glauber), minha mãe (Tatiane), 
meu irmão (Lucas), eles real-
mente fizeram de tudo. Gosto 
de falar que a vida em casa teve 
que mudar, eles passaram a viver 
mais em função de mim do que 
deles próprios, principalmente a 
minha mãe, que tem que fazer 
toda minha alimentação, que é 
muito restrita e certinha, todos 
os meus horários para treinos, 
competições, viagens. Eles pas-

saram a seguir mais o meu cro-
nograma, eles são fenomenais. 
Sem falar os técnicos de Ame-
ricana, principalmente o Fábio 
(Cremonez). A gente está junto 
desde o começo. Criamos o so-
nho, trabalhamos e executamos 
juntos. Não só ele, mas todos 
que passaram pelo Centro Cívi-
co, a Mari (Mariana Moraes Cre-
monez), a Dani (Daniela Von Ah 
Cordenonssi), o Pedro (Lucarel-
li), o Giovanni (Veridiano), todos 
foram bem importantes.

Quais as chances que a 
equipe de revezamento 
4x200 metros livre tem de 
medalha em Tóquio?
MURILO SARTORI Ainda é mui-
to cedo para falar sobre is-
so, até porque não terminaram 
todas as seletivas pelo mun-
do e a gente não consegue sa-
ber o tempo dos demais. Acre-
dito que temos chances de es-
tar numa final, isso é pratica-
mente certeza. Nossa equipe é 
qualificada para isso. Se cada 
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der o seu máximo e melhorar - 
e a gente tem uma margem de 
melhora muito grande - é possí-
vel brigar por uma medalha sim.

Para chegar à vaga olímpica, 
do que você precisou abrir 
mão em sua vida pessoal?
MURILO SARTORI Muitas coisas. 
Até já comentei que tive que 
mudar meu horário na escola 
e perdi uma parte do dia de fi-
car com meus amigos para ficar 
100% focado e treinando. Sem 
contar que muitas vezes que-
ro fazer algo e não posso por-
que tem horário de treino, por-
que está perto de competição. É 
muito difícil, mas tudo foi e está 
sendo por uma boa causa.

Qual sua rotina diária 
de treinamentos?
MURILO SARTORI Geralmen-
te pela manhã, são três horas 
na piscina, de segunda a sába-
do. À tarde, ao menos três vezes 
por semana, tem mais um treino 
de uma hora e meia (na piscina) 
e duas vezes por semana tem 
uma hora e meia de academia, 
sem contar fisioterapia duas ve-
zes por semana. Tem dias que 
chego a ficar cinco horas na pis-
cina, mais academia.

O que muda, a partir de agora, 
em sua vida pessoal e enquanto 
atleta com essa conquista?
MURILO SARTORI Acredito que 
a minha maneira de agir, de fa-
zer o meu dia a dia, não vai mu-
dar nada. Continuo com os mes-
mos objetivos, mesmos sonhos, 
quero trabalhar do mesmo jei-
to, me esforçar para conquis-
tar. Acho que o que muda agora, 
um pouco, é o reconhecimento, 
a galera saber que meu traba-

Minha família passou a viver mais 
em função de mim do que deles 
próprios. Meu pai, minha mãe 
e meu irmão são fenomenais”
MURILO SARTORI

lho está sendo feito, reconheci-
do em outros lugares no mundo. 
Isso vai abrir muito mais portas 
para mim e pretendo usá-las.

Depois da Olímpiada, você 
vai estudar e treinar nos 
Estados Unidos. O que essa 
mudança vai acrescentar em 
sua melhora esportiva?
MURILO SARTORI A ideia de ir pa-
ra os Estados Unidos é adquirir 
cada vez mais experiência, mais 
confiança. É muito importante ir 
para lá, pois é o melhor lugar de 
natação no mundo. Aprender a 
competir e a treinar com esses 
caras vai ser incrível pra mim. Ain-
da vou ter a oportunidade do es-
tudo relacionado à natação. Vou 
continuar minha vida esportiva e 
minha vida academica. Os ame-
ricanos têm alguns aspectos di-
ferentes que entendo que pre-
ciso aprender e colocar no meu 
dia a dia para ser ainda melhor.

Qual a importância do 
técnico Fábio Cremonez 
em sua história?
MURILO SARTORI Não tem nem 
o que falar. É tudo. A gente co-
meçou todo trabalho junto, nun-
ca treinei com outro técnico a 
não ser ele; ele quando come-
çou a dar treinos foi com uma 
equipe da qual eu fazia parte. Vi-
mos que nós dois tínhamos po-
tencial, que nós dois podería-
mos crescer juntos. E crescemos.  
A cada ano fomos criando obje-
tivos, cada vez mais difíceis, e fo-
mos cumprindo. Essa era a ideia. 
Não tem como falar de mim sem 
falar dele. Tudo que consegui-
mos até aqui foi juntos, de ma-
neira unida. O Fábio é, com cer-
teza, muito responsável por tudo 
aquilo que eu conquistei.

FOTOS: SATIRO SODRÉ/SSPRESS/CBDA
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O empresário Álvaro Garcia é daquelas pessoas que 
irradia alegria de viver e coleciona amizades de vá-
rias gerações. A chegada dos 60 anos teve signifi-
cado todo especial e não podia faltar comemoração. 
O aniversariante recepcionou os convidados em 
seu espaço de lazer seguindo todos os protocolos 
de segurança. Despojado, ele usou camisa branca e 
calça caqui. Na ambientação, a exuberância de or-
quídeas e muitas folhagens. A ilha do bolo acomo-
dava docinhos, pequenos arranjos e porta retrato 
com aquele click do aniversariante. Ao fundo, uma 
parede de Ficcus. No jantar, um suculento buffet de 
churrasco acompanhado de cerveja bem gelada e 
drinks tropicais. O ponto alto da noite ficou para o 
show privê surpresa da dupla pop e badalada, pre-
sente dos filhos Gabi e Gustavo. Parabéns, Álvaro!

O empresário Álvaro Garcia festejando a chegada
dos 60 anos junto da mulher, Josi Garcia Leila e Valdir Lima

Gustavo Garcia, filho do aniversariante, com a mulher
Bárbara, Matheus Henrique e Gabi Garcia Rosolen,
filha do aniversariante, com o maridão Marcel Rosolen

Alexandra e José da Silva

Denice e Albino Garcia,
irmãos do aniversariante

Que graça! Davi Bürger

Josefina e Odair Bürger,
sogros do aniversariante

José Lourenço ladeado por Clara e Percio Graciano

Joyce Iamarino e Erik Burger
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VELINHAS!
Comemorando idade nova 
nessa sexta-feira: Samuel 
Fernandes, Margareth 
Abduch Abdalla, Ana Carolina 
Leal e Adriana de Souza. No 
sábado é a vez de Bruna 
Peixoto, Giovanna Gobbo 
Justti, Zé Groppo, Valéria 
Mestre, Sonia Martins (foto) e 
Fred Maia Bueno assoprarem 
velinhas. No domingo, Ana 
Tomasetto, Eduardo Silva, 
Monyce Fernanda Feltrin de 
Miranda e Marilia Pierre são 
os aniversariantes do dia.

TÔ BEGE!
Ai ai ai... E no prédio de apartamentos alto padrão 
dos chiques e badalados, que a vizinhança já 
havia reparado a ambulância (dessas de socorro 
em residências) sempre parada às quartas-feiras 
no mesmo local?! O veículo ficava por horas e o 
jovem médico vivia dando amparo e assistência 
para algum paciente no condomínio. Só depois de 
muito tempo soube-se quem era a lulu paciente, 
que aliás gozava de muito boa saúde. As tais 

“consultas”, se é que me entendem, aconteciam 
de quarta à noite porque o maridão é boleiro 
e não abre mão do futebol com os amigos e a 
cerveja com churrasco pós partida. Enquanto isso 
estava tendo “pelada” em casa! Doença com dia 
e hora marcada. Goooool! Acorda, Adamastor!

As melhores grifes nacionais e importadas pa-
ra óculos de grau e solares com grande varie-
dade de modelos femininos, masculinos e in-
fantis. A Ótica Exótica, referência no segmen-
to, realizou uma live commerce em suas redes 
sociais trazendo lançamentos, informações e 
dicas transformadoras. Em destaque, a marca 
própria AK com modelos fashions, exclusivos e 
super confortáveis. A live teve comando de Ka-

rin Dudeck Kresner, proprietária da Ótica Exó-
tica, num bate papo divertido com a colunista 
social Jucimara Lima e o dermatologista Ama-
rilho Junior. O ponto alto da live ficou para a 
participação de Tiago Salvador, optometrista 
e criador de projetos sociais na área de saúde, 
com dicas transformadoras do visual com um 
par de óculos. Vendas on line com preços im-
batíveis, sorteio de brindes e muito mais.

O optometrista e influencer
Thiago Salvador

O dermatologista
Amarilho Junior

A colunista social e
aniversariante do mês,
Jucimara Lima

O empresário 
Alexandre Kresner,
proprietário da Ótica Exótica

Karin Dudeck Kresner, proprietária
da Ótica Exótica, no comando da live

Alexandre Kresner Filho,
nova geração da Ótica Exótica
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FISIOTERAPIA DESPORTIVA  ESPECIALIZADA

Rua dos Coqueiros, 337 ∙ Jd. São Paulo

3645-1618 ∙ 3407-7474

DR. RAFAEL DE BARROS

• DESEMBARAÇO ADUANEIRO
• TRANSPORTE INTERNACIONAL

• SEGURO INTERNACIONAL DE CARGA
• ASSESSORIA JURÍDICA ADUANEIRA

• OPERAÇÕES ESPECIAIS: MÁQUINAS USADAS,
EX-TARIFÁRIO, DRAWBACK, ETC

O SEU DEPARTAMENTO DE
COMÉRCIO EXTERIOR 

ATENDEMOS OS
PRINCIPAIS PORTOS

E AEROPORTOS
DO BRASIL    

FILIAL - AMERICANA
(19) 3467-2201

MATRIZ - SÃO PAULO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O catarinense radicado em 
Americana Luiz Eduardo Vota 
Salau, o Dado, foi o vencedor da 
etapa da Copa Sanremo, reali-
zada no Kartódromo San Mari-
no, em Paulínia, em abril. Com 
o topo do pódio, ele assumiu a 
liderança da categoria Pró, que 
é a principal do campeona-
to organizado por Ivan Milani.

Dado fechou a rodada com 
54 pontos, após ficar em ter-
ceiro lugar na primeira bate-
ria e ganhar a segunda. Ele te-
ve a mesma pontuação de Ra-
fael Pastorelo, mas levou van-
tagem nos critérios de desem-
pate. Com isso, o piloto #821 
chegou a 110 na classificação 
geral e saltou para o primeiro 
lugar. Em segundo lugar, com 
88 pontos, está Carlos Murari.

Na categoria Light, a vitória 
em Paulínia foi de Tiago Gon-
çalves, que somou 59 pontos, 

cinco a mais que o segundo 
colocado João Gabriel. Marce-
lo Rodriguez, o Incotela, que fi-
cou em terceiro lugar na eta-
pa, é o líder no geral com 109 
pontos. Na segunda posição 
está Luiz Cervone, o Grah-
am Hill, com 98 pontos. "Tive-
mos recorde de pilotos no grid, 
com 17 na Pró e 13 na Light. Foi 
muito top, show mesmo", dis-
se Ivan, que confirmou a quar-
ta etapa para o próximo dia 8, 
novamente no San Marino.

TOP 5
Após três etapas, o Top 5 da 
Copa Sanremo é o seguinte:
PRÓ - 1º) Dado Salau - 110 pon-
tos; 2º) Carlos Murari - 88; 3º) 
Alessandro Meidas - 78; 4º) 
Eduardo Wernek (Bola) - 78 e 
5º) Lucca Cirino - 74.
LIGHT - 1º) Marcelo Rodriguez 

- 109 pontos; 2º) Luiz Cervo-
ne - 98; 3º) João Gabriel - 92; 
4º) Fábio Bussamara - 88 e 5º) 
Giocondo Ribeiro - 64.

DADO VENCE E ASSUME 
LIDERANÇA DA SANREMO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Após dois meses de paralisação 
em virtude da pandemia, a Co-
pa Aro Raceman retoma a dis-
puta neste sábado (1), a partir 
das 7h30, no kartódromo de No-
va Odessa. A expectativa para a 

segunda etapa da temporada é 
por "pegas" intensos nas duas 
categorias. A rodada de abertu-
ra, em fevereiro, teve vitórias de 
Matheus Ferreira, na Graduados 
A, e do estreante Gustavo Al-
degheri, na Graduados B.

"Ficamos sem corridas em 
março e abril por causa da pan-
demia e agora estamos retor-
nando seguindo todos os proto-
colos de segurança", disse o pilo-
to e presidente Ricardo Aziz. "O 
pessoal está animado e acredito 

que teremos uma grande etapa", 
acrescentou. Serão duas corri-
das, a primeira marcada para as 
9h15 e a segunda para as 10h15. 
A programação começa com 

a entrega de combustível, às 
7h45. Entre 8 e 8h30, acontece 
o warm up. O briefing será das 
8h40 às 8h55. Os treinos classi-
ficatórios de cinco minutos para 
categoria categoria estão previs-
tos das 9 às 9h10. A premiação 
deve ocorrer por volta de 11h30.

A Copa Aro Raceman terá to-
tal de 11 etapas durante o ano. 
Agora em maio, além da rodada 
de amanhã, também está agen-
dada mais uma para o dia 29, 
também em Nova Odessa.

COPA RACEMAN RETOMA
DISPUTA EM NOVA ODESSA

KART

Dado Salau festeja vitória com a sua equipe

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Por causa da
pandemia, o
campeonato
ficou parado
por 2 meses

Pilotos da Raceman retornam à pista de Nova Odessa neste sábado

ZARAMELO JR. | O JOGO | 27 DE FEVERRIRO DE 2021
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Sob comando do experiente Eduardo 
Coelho (Fofão) e participações de Aline 
Silvério e Junior Delboux, o "Brasil Futebol 
Clube" tem mostrado o esporte da região 
há uma década. O programa vai ao ar 
pela Rádio Brasil (AM 690Khz), de Santa 
Bárbara d'Oeste, sempre aos domingos, 
das 20 às 22 horas. "O programa é ao vivo 
e falamos sobre União, Rio Branco e tudo 
que é esporte na nossa região. O rádio 
continua sendo uma grande paixão dos 
esportistas", disse Fofão, que foi comentarista 
durante muitos anos em emissoras de 
rádio e tv de Americana. (ZARAMELO JR.)

BRASIL FC MOSTRA O 
ESPORTE DA REGIÃO

DIVULGAÇÃO

O piloto André Moraes Jr., de Americana, estreia 
neste sábado (1) na temporada 2021 do Império 
Endurance Brasil. A primeira corrida do ano, com 
duração de quatro horas e transmissão ao vivo 
pelo Bandsports, será em Goiânia. A largada está 
marcada para as 15 horas. Aos 21 anos, André Jr. é 
da categoria GT4 e pilotará uma das duas McLarens 
570s da Autlog Racing, juntamente com Cássio 
Homem de Mello e Flávio Abrunhoza. O outro 
carro da equipe terá Alexandre Bastos, Gustavo 
Conde e Marcelo Brisac. A etapa de abertura 
tem 32 carros inscritos, num total de 78 pilotos, 
entre eles, nomes conhecidos do automobilismo 
brasileiro, como Cacá Bueno, Átila Abreu, Allam 
Khodair, Júlio Campos, Max Wilson e Ricardo 
Maurício, entre outros. O piloto americanense 
está na capital de Goiás desde o final da tarde de 
quarta-feira (28). Ontem (29), André Jr. participou 
de treino extra. A tomada classificatória para 
definição do grid acontece hoje (30), às 15h30. 
Antes, porém, as equipes terão direito a ir à 
pista para três horas de ensaios. (ZARAMELO JR.)

ANDRÉ JR. ESTREIA
NA TEMPORADA DO
IMPÉRIO ENDURANCE

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Com expectativa pela participação de 100 atletas de Americana e 
região, o "12 Horas Bike Day" está programada para 12 de junho, 
com largada e chegada no Stay Move, no Parque Universitário. 
Organizada pela THF MKT Digital, a prova terá duração de 12 
horas - das 6h30 às 18h30. As inscrições podem ser feitas até 
25 de maio através do site www.thf.com.br. O desafio terá oito 
categorias: solo masculino, solo feminino, dupla masculina, dupla 
feminina, dupla mista, sexteto masculino, sexteto feminino e 
sexteto misto. É permitida a participação de bikes de modelos 
speed, triathlon e mountain bike. Haverá premiação para os dois 
primeiros colocados de cada categoria. Estão à frente do "12 
Horas Bike Day" os ciclistas Fred Alves, Thiago Cia e Val Tunussi 
Cia. Eles informaram que serão seguidos todos os protocolos de 
segurança e higiene determinados pelas autoridades. (ZARAMELO JR.)

DESAFIO DE 12 HORAS DE BIKE
ACONTECE NO STAY MOVE, EM JUNHO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE FEVEREIRO DE 2021

 CICLOVIAS
O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou requerimento 
pedindo informações da prefeitura de Americana sobre 
as ciclovias já existentes no município, estudos relativos 
à segurança dos usuários e a possibilidade de ampliação 
das áreas destinadas ao trânsito de bicicletas. De acordo 
com o parlamentar, os questionamentos foram levantados 
a partir de debates entre praticantes da modalidade 
durante a elaboração do projeto de lei, de sua autoria, 
que institui a Semana Municipal do Ciclismo - proposta 
que tem como objetivo aumentar o número de adeptos. 

“É importante que o projeto de lei caminhe junto com os 
interesses da população e a preocupação com as ciclovias 
é totalmente cabida e necessária. A administração 
pública deve garantir qualidade e segurança aos ciclistas 
e essa reivindicação acompanhará as discussões do 
meu projeto", afirmou o vereador. (DA REDAÇÃO)
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WINNER DEFINE OS NOVOS GRUPOS
TÊNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O Ranking Winner de Tênis já 
tem praticamente definidos 
os grupos do segundo quadri-
mestre da temporada, que co-
meça amanhã (1) e se esten-
de até 31 de agosto. As poucas 
vagas de acesso e descenso 
que restam do primeiro qua-
drimestre estão sendo preen-
chidas na rodada com fecha-
mento nesta sexta-feira (30).

Os tenistas que já haviam 
sacramentado acesso até on-
tem (29) eram Leonardo Ven-
tura, Junior Sacilotto, Pedro 
Sandoval, Maicon Carvalho e 
Robson Sousa, do Grupo B pa-
ra o A; Rodney Silva, José No-
lasco, Gustavo Garcia e Márcio 
Aguiar, do C para o B.

Por outro lado, já estavam 
rebaixados Marco Del Larove-
re, Henry Oliveira, Luiz Mon-
tebello e Sandro Nishime, do 
Grupo A para o B; Olimpio Hi-

gawa e Walter Motta, do B pa-
ra o C. No Grupo A, que é o 
principal do torneio, o desta-
que foi Edson Couto, que fe-
chou o quadrimestre na lide-
rança com total de 271 pontos. 
Além disso, ele e Walker Frô-
nio foram os únicos invictos 
nas oito rodadas.

Para a disputa do segundo 
quadrimestre do Ranking Win-
ner, os jogadores dos três gru-
pos iniciam com pontuação 
bônus conforme a posição que 
terminaram nos quatro meses 
iniciais. Ao todo, a competi-
ção é dividida em três quadri-
mestre, entre janeiro e dezem-
bro. Mensalmente, cada tenista 
realiza duas partidas. Os joga-
dores que ficarem nas oito pri-
meiras posições de cada gru-
po, estarão classificados para 
o Finals, programado para ja-
neiro de 2022 e com premia-
ção bastante interessante.

No Grupo A, o campeão 
ganhará viagem a Paris pa-

ra acompanhar o torneio de 
Roland Garros, um dos qua-
tros da série Grand Slam. O 
segundo e o terceiro colo-
cados serão premiados com 
uma raquete profissional ca-
da, enquanto o quarto leva  
uma caixa de bola.

A premiação do Grupo B 
é composta por um rolo de 
corda para o campeão, um 
par de tênis para o segun-
do, uma caixa de bola para o 
terceiro e dois rolos brancos  
para o quarto.

Por fim, os prêmios do Gru-
po C são um par de tênis para 
o campeão, uma caixa de bo-
la para o segundo, uma camisa 
oficial para o terceiro e dois ro-
los brancos para o quarto.

Um dos principais comple-
xos esportivos da região, a 
Winner Academia fica Aveni-
da Comendador Emílio Romi, 
no distrito industrial de Santa 
Bárbara d 'Oeste, próximo à di-
visa com Americana.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 28 DE MARÇO DE 2021

TOP 5
GRUPO A

JOGADORES PONTOS
 1º Edson Couto 271
 2º Luiz Felipe 255
 3º Walker Fronio 248
 4º Henrique Silva 241
 5º Junior Bignotto 226

GRUPO B
JOGADORES PONTOS
 1º Leonardo Ventura 268
 2º Junior Sacilotto 249
 3º Pedro Sandoval 246
 4º Maicon Carvalho 220
 5º Robson Sousa 212

GRUPO C
JOGADORES PONTOS
 1º Rodney Silva 231
 2º José Nolasco 231
 3º Gustavo Garcia 207
 4º Márcio Aguiar 204
 5º Charles Macedo 186

* Não computados os  
pontos dos jogos de ontem.

Edson Couto fechou 
quadrimestre na 
liderança e invicto


