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LUCAS SARTORI | DIVULGAÇÃO

Murilo foi vacinado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro

No dia de seu aniversário de 19 anos,
o nadador Murilo Setin Sartori, classificado para os
Jogos Olímpicos de Tóquio, recebeu terça-feira (18)

a primeira dose da vacina contra a covid-19. P. 5

Copa Zeca Elias de 
Automodelismo acontece 
neste final de semana, em 

Americana, com a presença 
de nomes importantes. P. 3
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CAIO GAZOLI E KAREN SEGA
FORAM CAMPEÕES EM
DUAS CATEGORIAS NO

OPEN DE BEACH TENNIS. P. 4

ZARAMELO JR. | O JOGO | 16 DE MAIO DE 2021
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LENDAS DO FUTEBOL ORESTES CAMARGO NEVES

orestescneves@hotmail.com

C ontam que dois dos técnicos 
mais vencedores da histó-
ria do futebol brasileiro che-

gavam a dormir nos treinamentos de 
seus times: Vicente Feola (primeiro 
técnico brasileiro campeão mundial de 
seleções) e Lula (técnico do Santos, bi-
campeão mundial interclubes). Dizia-

-se, então, que “técnico bom é aquele 
não atrapalha”! Talvez, isso fosse ver-
dade em tempos em que o improviso 
valia mais que táticas e treinamentos.

Os treinos eram os chamados de 
“coletivo”, em que os titulares enfren-
tavam os reservas, apitados pelo téc-
nico que, vez ou outra, interrompia 
para cobrar empenho ou corrigir po-
sicionamento. Jogadas ensaiadas, tá-
ticas e posicionamento coletivo eram 
exceções e não a regra. A ideia bási-

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

le Mundial sem pontas e uma porção 
de meio-campistas, quando, no Bra-
sil, o meio-de-campo era ocupado 
por dois ou, no máximo, três jogado-
res e com pontas abertos.

Mas, foi na Copa de 1974, que um 
ex-técnico de basquetebol trouxe pa-
ra o campo o que se praticava nas 
quadras! Rinus Mitchel entendia que 
atacantes e defensores tinham que 
atacar e defender em bloco, como no 
basquete. Para isso, contou com uma 
geração de craques e com o concei-
to de que é mais fácil ensinar um ata-
cante hábil defender do que ensinar 
um “zagueirão” a atacar...

Inovou, encantou o mundo, mas 
não conseguiu vencer a final contra 
os alemães, que permaneceram na 
defesa, atraindo o carrossel e vencen-

do o jogo nos contra-ataques! Só que, 
a partir daí, esquemas táticos e condi-
cionamento físico passaram a ser tão 
importantes quanto jogadores de al-
to nível técnico. Os craques continua-
ram essenciais, mas a dependência 
deles deixou de ser tão fundamental!

Os primeiros técnicos brasileiros 
a se dedicarem mais em fundamen-
tos, táticas, posicionamento e con-
centração foram Rubens Minelli (d) e 
Telê Santana (e). Ambos têm que ser 
lembrados: o primeiro pelo pioneiris-
mo e o segundo por ser precursor de 
um estilo de jogo que é referência até 
os dias atuais... (CONTINUA)

A EVOLUÇÃO TÁTICA DO FUTEBOL BRASILEIRO (1)

2

ca era: jogadores de defesa não de-
viam largar a marcação e atacantes 
não precisavam marcar. Não que an-
tes fosse um processo estático em 

termos de evolução, mas a Copa de 
1966 foi a primeira amostra de que 

“time que está ganhando” pode ser 
mexido! Os ingleses ganharam aque-

DESAFIO É ATRAÇÃO EM AMERICANA
EMBAIXADINHAS

DA REDAÇÃO

Desde sexta-feira (14), estão 
abertas as inscrições para o “1º 
Desafio Municipal de Embaixa-
dinhas”, organizado pela Secre-
taria de Esportes, Lazer e Ju-
ventude de Americana. O ob-
jetivo é incentivar a prática de 
atividade esportiva, valorizan-
do benefícios como superação 
e solidariedade. O prefeito Chi-
co Sardelli e a secretrária Gra-

siele Rezende gravaram vídeo 
divulgando o evento. As ins-
crições podem ser feitas até 31 
de maio por meio de formulá-
rio disponibilizado pela Secre-
taria de Esportes no site www.
americana.sp.gov.br/secreta-
ria/esportes. Os interessados 
em participar que são menores 
de 18 anos devem ter autoriza-
ção dos pais e/ou responsáveis.

A secretaria dividiu os com-
petidores em categorias de 

acordo com a faixa etária: 
Sub-7: crianças de 5 a 7 anos; 
Sub-10: crianças de 8 a 10 anos; 
Sub-14: crianças e adolescentes 
de 11 a 14 anos; Sub-17: adoles-
centes de 15 a 17 anos; e Livre: 
acima de 18 anos.

Após a inscrição, o participan-
te deve agendar com a Secreta-
ria de Esportes o dia e horário 
para realizar seu desafio, que se-
rá filmado. O agendamento será 
feito por meio dos contatos in-

formados na ficha de inscrição, 
no período de 1º a 11 de junho.

O campeão de cada catego-
ria será revelado no dia 14 de ju-

nho por meio dos canais de co-
municação da Prefeitura. Cada 
participante terá até três chan-
ces para realizar o maior número 
de embaixadinhas – poderão ser 
feitas com pés, coxa, peito e ca-
beça, intercalando os movimen-
tos. Caso ocorra empate entre 
dois ou mais participantes, se-
rá considerado vencedor aque-
le que fizer mais embaixadinhas 
em menor tempo. O campeão 
de cada uma das categorias re-

ceberá troféu e terá nome, foto e 
vídeo do desafio divulgados nos 
canais de comunicação da Pre-
feitura de Americana.

O participante pode doar 1 
kg de alimento não perecível e 
a arrecadação será destinada 
ao Fundo Social de Solidarieda-
de e entidades assistenciais do 
município. Informações adicio-
nais podem ser obtidas na Se-
cretaria de Esportes através do 
telefone (19) 3406-6111.

Campeão de
cada categoria
do Desafio
será premiado
com troféu
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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

"ZECA ELIAS" REÚNE 35 NA ABERTURA
AUTOMODELISMO

Nome completo
Marcelo Henrique 
Ferreira Pelissari.

Nascimento
5 de dezembro de 
1989, em Americana.

Profissão
Professor de Educação Física.

Como você é conhecido 
entre amigos e familiares?
Galera me chama mais 
de Marcelão, mas foram 
muitos apelidos ao 
longo dos anos... kkk

Time do coração.
Palmeiras. A paixão surgiu 
ainda criança, quando meu tio 
e meus primos torciam. Fiquei 

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE MAIO DE 2021

Modelo de beleza
Jaqueline, jogadora de vôlei.

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Gyan Ricardo, conhecido 
como Maradona. Já está no 
apelido né, fera no futebol.

E quem não é?
Gustavo Beraldi, gente boa, 
mas muito várzea jogando.

Faz alguma 
atividade física?
Musculação.

Esporte favorito.
Hoje tenho dois: 
musculação e futebol.

Para qual esporte 
não leva jeito?
Por ser professor, já 
pratiquei quase todos, 
mas tem um que sou 
muito ruim: tênis.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2021?
Murilo Sartori. É um grande atleta, 
conheci ele ainda criança, e sua 
dedicação é incrível, seguida de um 
ótimo preparador, que é o Fábio.

E quem vai pagar mico?
Neymar. Há tempos vem 
caindo de produção.

Programa de TV
Esporte Espetacular.

Jornalista
Milton Leite. Muito interativo e 
engraçado em suas narrações.

Gente boa
Pra mim é um ex-atleta: o 
GUGA. Ainda não existe um 
cara mais gente boa que ele.

Mala
Neymar. Reclama demais 
e esquece seu papel como 
grande promessa do futebol.

Bola cheia
O técnico Bernardinho, 
que sabe conduzir uma 
equipe de verdade.

Bola murcha
O técnico Fernando 
Diniz. Em que pese ser 
jovem em sua carreira, 
acho muito agressiva 
a maneira como 
trata os jogadores.

Com qual esportista 
faria selfie?
Lewis Hamilton, um 
grande ícone hoje e 
exemplo para acabar 
de vez com preconceito 
no nosso planeta!

Com qual não faria?
Acho que com nenhum. 
Gosto muito de todos 
os esportes e ter uma 
selfie com algum 
esportista é muito show.

DE PRIMEIRA

encantado com o time e a 
forma descontraida com que 
eles acompanhavam os jogos.

Torce contra quem?
Não torço contra ninguém, 
só contra quem joga 
contra o Verdão.

Ídolo
O ex-goleiro Marcos, exemplo 
de atleta e simplicidade.

Imagem inesquecível.
A primeira vez que fui ao 
estádio. Foi no "Décio Vitta" 
assistir Rio Branco x Palmeiras 
pelo Campeonato Paulista, se 
não me engano em 2002. Pra 
mim, ainda garoto, foi incrível. 
Ficamos na torcida organizada 
cantando o jogo inteiro.

MARCELO PELISSARI

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A etapa de abertura da Copa 
Zeca Elias de Automodelismo 
acontece neste final de sema-
na, em Americana, com a pre-
sença de 35 pilotos do Brasil e 
também do exterior. De acor-
do com Flávio Elias, piloto e 
responsável pela organização, 
estão inscritos representan-
tes de São Paulo, Rio de Janei-

ro, Curitiba, Portugal e Argen-
tina. "Vem muito cara fera aí", 
afirmou o organizador.

Flávio Elias é um dos desta-
ques da competição na catego-
ria 1/8. O americanense já foi 16 
vezes campeão brasileiro e cin-
co vezes campeão sul-ameri-
cano, além de ter ficado no top 
4 do Mundial. Outras atrações 
são Eduardo Dulac, Samuel 
Prato e William Capitelli, todos 
com conquistas nacionais im-

portantes. A Copa Zeca Elias 
acontece no mini autódromo 
internacional que leva o mes-
mo nome do homenageado da 
competição e fica no bairro Ma-
chadinho, ao lado da unidade 
do Sesi da Aveida Bandeirantes. 
A disputa será em quatro cate-
gorias: EP 10.5, GT, 1/10 e 1/8.

Amanhã (22), durante o dia, 
acontecem atividades como 
reconhecimento de pista, trei-
nos e ajustes de equipamen-

to. A programação oficial será 
no domingo (23), com treinos 
livres e tomadas de tempo en-
tre 9horas e meio-dia. As corri-
das serão à tarde, com semifi-
nais e finais entre 13h30 e 16 ho-
ras. O cerimonial de premiação 
aos melhores de cada catego-
ria está previsto para as 16h30.

Na parte interna do mini 
autodrómo só será permiti-
da a presença de pilotos, sta-
ff e diretores. O público pode-

rá acompanhar as provas da 
parte externa, desde que se-
jam seguidos os protocolos 
de segurança e higiene, com 
uso de máscara de proteção 
e distanciamento.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE MAIO DE 2021

Flávio Elias está na 
organização e é um dos 
destaques da competição
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Americana mostrou que es-
tá se consolidando como uma 
das principais forças do beach 
tennis do Estado e conquistou 
títulos no 1º Open Arena Pira-
cicaba, que aconteceu entre 
sexta-feira (14) e domingo (19), 
movimentando 146 jogadores 
de diversas cidades. No total, 
foram 198 jogos no complexo 
de 10 quadras da Arena Piraci-
caba, no bairro Dois Córregos.

Das 13 categorias em dispu-
ta no torneio, os americanenses 

foram campeões em cinco de-
las. O destaque ficou para a du-
pla Caio Gazoli e Rafael Oliveira 
(Linguiça), que ficou com o títu-
lo da Masculina B, segunda prin-
cipal categoria do Open. Na final, 
eles ganharam de Alfredo Elias 
e Cristiano Ribeiro por 8 a 4.

Em parceria com Sandro 
Cherione, de Nova Odessa, Da-
nilo Glasser, de Americana, sa-
grou-se campeão na Masculi-

BEACH TENNIS

Caio e Karen 
foram destaques, 
sendo campeões 
em 2 categorias 
no Open Arena

AMERICANA CONQUISTA 
TÍTULOS EM PIRACICABA

no 40+, que foi disputada em 
grupo único - eles venceram 
os três jogos que fizeram.

Entre as mulheres, mais 
dois títulos para Americana. 
Karina Glasser e Thaís Andric 
derrotaram Ana Bertini e Isa-
bela Bergamaschi por 8/6 na 
final da Feminino C e garanti-
ram o topo do pódio. Na Femi-
nino 40+, em grupo único, Ka-
ren Sega e a piracicabana Gi-

sele Magnusson foram cam-
peãs ganhando as três parti-
das que realizaram.

O quinto título veio com 
Caio Gazoli e Karen Sega, cam-
peões na Mista C com vitória 
na decisão sobre Luiz Xavier e 
Maria Remondi por 8 a 3.

As demais duplas campeãs 
do 1º Open Arena Piracica-
ba foram: Pedro Mattos e Vi-
tor Mattos, na Masculino Open; 

Bianca Sartori e Silvana Sarto-
ri, na Feminino B; Cintia Mon-
tanari e Maria Ometto, na Fe-
minino Iniciante; Gabriel Rosa 
e Nathan Pereira, na Masculino 
C; João Marconi e Luiz Xavier, 
na Masculino Iniciante; Aman-
da Helminsky e Rodrigo Ama-
ral, na Mista A; Angelyne Adas-
me e Lucas Abreu, na Mista B; 
e Denise Rosa e Luiz Xavier, na 
Mista Iniciante.

Thais e Karina conquistaram o título na Feminino C

O ortopedista Renato Sega, de Americana, e o ex-
jogador Silas, que nasceu e mora em Campinas, se 
reencontraram durante o 1º Open Arena Piracicaba de 
Beach Tennis, domingo (16). Sega foi médico do Rio 
Branco durante muitos anos e Silas jogou no time de 
Americana no Campeonato Paulista de 2001. Os dois 
relembraram boas histórias. Sega estava na Arena 
Piracicaba acompanhando os jogos da esposa Karen, 
enquanto Silas foi prestigiar o filho Nathan. O ex-jogador 
é ídolo do São Paulo, onde despontou nos anos 1980 no 
lendário time "Menudos do Morumbi" comandado pelo 
falecido técnico Cilinho. Disputou duas Copas do Mundo 
com a seleção brasileira - 1986 e 1990. (ZARAMELO JR.)

REENCONTRO FUTEBOLÍSTICO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 16 DE MAIO DE 2021

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

 ALOHA OPEN

A academia Aloha Beach Sports, 
de Americana, confirmou 
para os dias 4, 5 e 6 de junho 
a realização da quarta edição 
do Aloha Open Beach Tennis. 
A expectativa é movimentar 
duplas de diversas cidades do 
Estado, principalmente da região. 
As inscrições estão abertas até o 
próximo dia 30 pela plataforma 
LetzPlay. Serão cinco categorias 
(Iniciante, C, B, A e 40+) no 
masculino, feminino e mista.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 16 DE MAIO DE 201
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

MATHEUS MOURA

A assembleia geral ordinária 
da Liga de Basquete Femini-
no aprovou, por unanimidade, 
as contas do exercício de 2020 
da entidade. A votação foi rea-
lizada dia 10 por meio de video-
conferência, em razão das me-
didas de segurança por ocasião 
da pandemia de covid-19.

O encontro virtual contou 
com a presença de dirigentes 
de dez equipes filiadas, além 
da presidente da Comissão de 
Atletas da LBF, Mariana Ca-
margo. O pleito foi presidido 
por Roberto Dornelas, da RD 
Sports. Conforme previsto pe-
lo estatuto da entidade, as con-
tas e o balanço patrimonial do 
último ano foram avaliados pe-
lo conselho fiscal da entidade e 
por auditoria externa, que reco-
mendaram sua aprovação. Fo-
ram dez votos favoráveis pe-
la aprovação e nenhum contra.

Esta é a quarta aprovação 
de contas sob a gestão de Ri-
cardo Molina, empresário de 

BASQUETE

BALANÇO DA LBF É
APROVADO POR CLUBES

Americana que preside a en-
tidade desde 2017. Baseada 
em três pilares - Planejamento, 
Transparência e Contrapartida 

-, a LBF segue desenvolvendo a 
profissionalização administra-
tiva do basquete feminino.

Molina: presidente

O JOGO | ARQUIVO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

No dia de seu aniversário de 19 
anos, o nadador americanense 
Murilo Setin Sartori, classifica-
do para os Jogos Olímpicos de 
Tóquio, recebeu terça-feira (18) 
a primeira dose da vacina con-
tra a covid-19 – a segunda está 
marcada para 8 de junho.

Murilo foi vacinado no Cen-
tro de Treinamento Paralím-
pico Brasileiro, em São Paulo. 
Todos os atletas olímpicos bra-

sileiros estão sendo imuniza-
dos com vacinas disponibiliza-
das pelo COI (Comitê Olímpico 
Internacional), que está repas-
sando duas para o governo fe-
deral a cada uma apliacada.

Em suas redes sociais, Muri-
lo postou a seguinte mensagem:

MURILO É VACINADO
NO DIA DO ANIVERSÁRIO

NATAÇÃO

“Que presente poder rece-
ber a vacina no dia do meu ani-
versário!  Com certeza me sin-
to mais seguro para seguir o 
cronograma de treinamentos, 
viagens e competições rumo 
às Olimpíadas. Aproveito para 
enfatizar a importância da va-
cinação para todos, do uso de 
máscaras e do isolamento so-
cial, só assim vamos conseguir 
vencer essa pandemia.

Vale lembrar que essas do-
ses destinadas a nós atletas 
foram doadas pelo Comitê 
Olímpico Internacional, não al-
terando o cronograma de va-
cinação nacional. Além disso, 
a cada dose aplicada, serão 
doadas 2 doses para a popula-
ção brasileira no geral.”

Na Olimpíada de Tóquio, o 
atleta de Americana fará par-
te do revezamento 4×200 me-
tros livre ao lado de Fernando 
Scheffer, Breno Correia e Luiz 
Altamir Lopes Melo. No período 
de 31 de maio a 12 de junho, os 
nadadores brasileiros realizarão 
treinamentos no Parque Aquá-
tico Maria Lenk, no Rio de Ja-
neiro. Murilo terá a companhia 
do técnico Fábio Cremonez.

Nadador enfatiza
importância de
medidas para
que pandemia
seja vencida

Murilo mostra cartão de vacinação no Centro Paralímpico

LUCAS SARTORI | DIVULGAÇÃO

MINICAMPO
DO IATE
José Luiz Barbudo, vice-
presidente do Iate de 
Americana, disse esta 
semana que o campeonato 
interno de minicampo, 
pioneiro entre os clubes, 
deve começar em agosto. 
A data ainda não está 
oficializada. "Não queremos 
criar expectativa nos sócios, 
por isso vamos esperar 
passar junho e julho para 
ver a situação da pandemia", 
falou o dirigente. De acordo 
com Barbudo, o Iate está 
fazendo uma remodelação 
completa para o campeonato, 
que será disputado em 
homenagem à memória de 
Antonio Pereira Lopes (Nico), 
responsável pelo organização 
do minicampo durante três 
décadas e que faleceu em 
fevereiro. (ZARAMELO JR.)
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VELINHAS!
Comemorando 
idade nova nessa 
sexta-feira: Maria 
Amabile Mollon 
(foto), Marcelo Frizzo, 
Allisson Roberto, 
Widnes Pigatto Junior 
e Ricardo Valim. No 
sábado, Rita Barion, 
Thomaz Fernandes e 
Silmara Malvassora 
apagam velinhas. 
E no domingo, 
Douglas Carrara, 
Nilmara Santarosa 
Barbudo e Gabriel 
Calori são os 
aniversariantes do dia.

Alegre, badalada e saradíssima, Vi-
viane Corral, a Vivi para os íntimos, 
comemorou mais uma primavera 
com niver surpresa organizado es-
pecialmente pelos amigos. Ao la-
do do maridão Gustavo Azzolini, ela, 
que optou por um macaquinho black 
com botas, se emocionou com a ho-
menagem. A recepção aconteceu no 
rooftop da Pink Elephant Campinas, 
com vista única e aquele pôr do sol 

que os amantes da boa música ser-
taneja e eletrônica tanto apreciam. 
Na ambientação, amarrações de ba-
lões em diversos tamanhos. Um cli-
ma alto astral contagiante. Drinks 
tropicais, muita vodka premium com 
energético, shots revigorantes e mui-
to mais. Na trilha sonora, hits serta-
nejos com Bruno Prado e top DJs. 
Um final de tarde com início de noi-
te para festejar a vida. Parabéns, Vivi!

Viviane Corral: niver surpresa e emoção 
Juliana Iglesias e
Thiago 'Ralado' Azevedo

Amanda Giuliano
e Valdir Carvalho

A aniversariante Viviane Corral com 
o maridão, Gustavo Azzolini
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ALIANÇAS
Apaixonados e felizes, 
Gabriela Jorge e Felipe 
Pecchio, leia-se Padoca 
da Alma, disseram o 'Sim' 
numa cerimônia romântica 
e emocionante. Parabéns!

TÔ BEGE!
Ai ai ai... E não é que o figurão 
empresário beeeem conhecido 
foi literalmente pego com a boca 
na botija?! O rififi rolou naquele 
condomínio de alto padrão. 
Dona Onça, que retornou 
mais cedo de uma visita à 
casa da mãe, pegou o bofe na 
cama em plena ação, se é que 
me entendem, com a jovem 
secretária do lar. Dona Onça 
ficou possuída e quebrou tudo 
pela frente. Os gritos exorcistas 
eram ouvidos a quadras de 
distância. Como terminou não 
sei, mas o bofe não frequenta 
mais a bela residência... 
Chicotada no Adamastor!  

Amanda Giuliano
e Valdir Carvalho

A aniversariante Viviane Corral com 
o maridão, Gustavo Azzolini

Monalisa Rodrigues
e Rolffinho Milani

Flavia Stival
e Givani Souza

O rasante de
Carol Buoro

Ceia
Rodrigues

Bruna Galias e
Jackson Marcel

Aline Simony e
Guilherme Alcântara

Ana Helena Peressinoto
e Daniel Peressinoto Thay Aguilera

William Mariano Jr,
sócio-proprietário da
Pink Elephant Campinas

Gustavo Santa Chiara
e Thay Carvalho
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Especialista em futevôlei, o 
centro de treinamento VG 
Sports inaugura nova unidade 
ainda este mês. Com duas qua-
dras oficiais, vestiários mascu-
lino e feminino, e toda estrutu-
ra de lanchonete, o espaço fi-
ca na rua Roberto Jensen, 105, 
no Jardim Terramérica, mesmo 
bairro da matriz. "A nova uni-
dade chega com objetivo de 
disseminar ainda mais o fute-
vôlei. Vamos priorizar no local 
as aulas para o público femini-

no e também para as crianças", 
disse Vinicius Gonçalles Furta-
do, diretor e professor da VG 
Sports. "A nossa visão é no sen-
tido de trazer o futevôlei para 
mais perto das mulheres e das 
crianças, mostrando que a mo-
dalidade pode ser praticada por 
todos", acrescentou.

Além de Vinicius, o quadro 
de professores da VG Sports 
conta também com Leonardo 
Strapasson, Raul Bueno, Éder 
Duarte e Paulo Miranda, todos 
formados ou formandos em 
Educação Física e integrantes 
do seleto grupo que reúne os 

principais jogadores de fute-
vôlei do interior do Estado. Vi-
nicius e Leonardo, por exemplo, 
já foram campeões em vários 
torneios, enquanto Éder é ex-

-goleiro do Rio Branco - foi ti-
tular absoluto do time que con-
quistou o título do Campeona-
to Paulista da Série A3 em 2012.

O complexo principal da VG 
Sports conta com três quadras 
para aulas e treinamentos de 
futevôlei e outros esportes de 
areia, além de ficarem à dispo-
sição para locação. A unidade 
está na Avenida Padre Oswal-
do Vieira de Andrade, 929.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 11 DE MAIO DE 2021

Vinicius Furtado na nova unidade da VG Sports

VG SPORTS INAUGURA NOVA UNIDADE
FUTEVÔLEI

FUTEBOL

ANDREZÃO ACERTA COM CALDENSE PARA BRASILEIRO
Ex-jogador e técnico do Rio 
Branco, André Ricardo Perei-
ra, o Andrezão, acertou com 
a Associação Atlético Calden-
se, de Poços de Caldaas (MG), 

para ser auxiliar técnico du-
rante o Campeonato Brasilei-
ro da Série D. Ele foi contra-
tado a pedido do técnico Mar-
cos Paulo Grippi, que coman-

da o time desde o Campeona-
to Mineiro. "É mais um desafio 
profissional. Vamos com muita 
fé e muito trabalho", disse An-
drezão. Os adversários da Cal-

dense na 1ª fase da Série D, em 
jogos de ida e volta, são Fer-
roviária, Boa Esporte, Uber-
lândia, Patrocinense, Águia 
Negra, Rio Branco-VN. A úl-

tima vaga está sendo defini-
da entre Aquidauanense e Rio 
Branco-ES. O campeonato co-
meça no primeiro final de se-
mana de junho. (ZARAMELO JR.)Andrezão e Grippi

DIVULGAÇÃO
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Após várias semanas, o Ran-
king B do 21º Torneio Ami-
gos ATC de Raquetinha tem 
novo líder: Ricardo Sayão. 
Na 12ª rodada, ele e Maurí-
cio Ferreira (Zebu) ganharam 
de Marcelo Marusso e Sér-
gio Lião (Pivete) por 2 sets a 
0, parciais de 6/4 e 6/3. Com 
a vitória, Sayão chegou a 23 
pontos e superou Fábio Pires, 
que vinha na liderança, mas 
perdeu quarta-feira (19).

Fábio jogou com César Dei 
Santi e a dupla caiu diante de 
Fernando Bilibio e Leonardo 
Kazuo Yshiy (que substituiu 

Hugo Santiago) por 2 a 0 (6/3 
e 6/2). A derrota manteve Fá-
bio com 22 pontos.

No Ranking A, a disputa 
continua intensa entre Fred 
Faé, líder com 28 pontos, e 
Henrique Demarchi, vice com 
27. Os dois ganharam esta se-
mana. Demarchi e Robson Fer-
ro (Robão) aplicaram 6/3 e 6/1 
sobre Betão Soutelo e Fernan-
do Pires (Pirão), enquanto Fred 
e Rogério Armond ganharam 
de Franco Sardelli e Rafael Li-
ma pelas mesmas parciais.

SAYÃO SUPERA FÁBIO
E É NOVO LÍDER NA ATC

RAQUETINHA

Fred Faé e
Demarchi são
os destaques
no Ranking A
do torneio

CLASSIFICAÇÃO
RANKING A

  JOGADORES PONTOS
 1º Fred Faé 28
 2º Henrique Demarchi 27
 3º Franco Sardelli 15
 4º Robson Ferro 14
 5º Rafael Lima 14
 6º Rogério Armond 14
 7º Betão Soutelo 14
 8º Fernando Pires 9

RANKING B
  JOGADORES PONTOS
 1º Ricardo Sayão 23
 2º Fábio Pires 22
 3º Hugo Santiago 22
 4º Sérgio Lião 14
 5º Marcelo Marusso 14
 6º César Dei Santi 14
 7º Maurício Ferreira 13
 8º Fernando Bilibio 8

Com encerramento previs-
to para 16 de junho, o Amigos 
ATC ainda tem pela frente três 
rodadas e três jogos adiados. 
Na próxima quarta-feira (26), 
acontecem os duelos Betão/
César x Fábio/Pirão, Rogério/
Sayão x Zebu/Fred, Demarchi/
Bilibio x Hugo/Robão e Fran-
co/Pivete x Marusso/Rafael.

O torneio tem todos os jo-
gos disputados no complexo 
de saibro da academia Ame-
ricana Tennis Center, no km 
125,5 na Rodovia Anhanguera 

- sentido interior.

Demarchi briga pelo título 
do Ranking A do “Amigos”

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)

O pioneiro em Americana com gasolina de alta 
octanagem (98 RON), desenvolvida em parceria 
com a Scuderia Ferrari para que os motores 
aproveitem ainda mais todo o seu potencial.

Pensou em
viagem,

conte com
a gente!

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Iniciado em novembro de 2020, 
com a participação de dezenas 
de sócios do Flamengo Futebol 
Clube, o Torneio Z Sport de Mi-
nicampo definiu semana passa-
da os campeões das cinco ca-
tegorias em disputa. A com-
petição sofreu duas paralisa-
ções - de 10 de dezembro a 17 
de fevereiro e de 6 de março a 
5 de maio - em razão da pan-
demia. No total, 37 times esti-
veram em campo. O torneio te-
ve cinco categorias, divididas 
por faixa etária: C1 (nascidos de 
1993 a 2004 - 6 times), C2 (nas-
cidos de 1983 a 1992 - 8 times), 
C3 (nascidos de 1975 a 1982 - 8 

times), C4 (nascidos de 1964 a 
1974 - 11 times) e C5 (nascidos 
até 1964 - 4 times).

Os jogos finais tiveram os 
seguintes resultados: Jamaica 
2x2 México (C1), Chile 4x7 Co-
lômbia (5x4 nos pênaltis - C2), 
Angola 10x5 Gana (4x5 nos pê-
naltis - C3), Itália 1x1 França (C4) 
e China 5x0 Coréia do Sul (C5).

Estes os jogadores cam-
peões do Torneio Z Sport:

MINICAMPO

FLAMENGO
DEFINE OS
CAMPEÕES
DO Z SPORT

Em razão da
pandemia, o
torneio teve
2 paralisações
obrigatórias

FOTOS: FLAMENGO FC | DIVULGAÇÃO

A 63ª edição do campeona-
to interno de minicampo do 
Flamengo Futebol Clube tem 
inscrições abertas até ama-
nhã (22). Os sócios interessa-
dos devem entrar em contato 
com a secretaria de Esportes 
do clube, pessoalmente ou por 
telefone. De acordo com o pre-
sidente Mauro Borgatto, a pre-
visão de início dos jogos é pa-
ra 10 de junho. "Definidos essa 
data (10 de junho) e estamos 
atentos às orientações das au-

toridades no que diz respeito 
à pandemia. Adotamos todas 
as medidas de segurança para 
que possamos realizar o cam-
peonato", disse Borgatto. Após 
o encerramento das inscrições, 
a diretoria e a comissão de es-
portes definirão o número de 
times participantes. Serão 10 
categorias pro faixa etária: Pré 
Mirim, Mirim, Infantil, Jovem, 
Intermediária, Senior, Super 
Senior, Master, Super Master e 
Feminino. (ZARAMELO JR.)

1. JAMAICA (CAMPEÃO DA C1)
Fabrício, Raphael, Higor, Ruan, Yan, Matheus, 

João Marcelo, Nicola e Patrick.
2. CHILE (CAMPEÃO DA C2)

Douglas, Rafael Souza, Gustavo, Rafael Scalha, 
Rodrigo, Marcelo, Jefferson, Salati e Diego.

3. GANA (CAMPEÃO DA C3)
Moscatelli, Fabrício, Robson, Roberto, Rafael, 

Washington, Pedro, Rodrigo e Fernando.
4. ITÁLIA (CAMPEÃO DA C4)

Toninho, João Carlos, Paulo, Adelmo, Robson, 
Porfírio, Arnaldo, Alexandre e Reginaldo.

5. CHINA (CAMPEÃO DA C5
Gaucho, Torrezan, Valdir Tuva, Cacá Suzigan, Cidinho, 

José Barbosa, Quirino, Bertão e João Marques.

INSCRIÇÕES DA 63ª EDIÇÃO
SE ENCERRAM AMANHÃ

1

3

5

2

4
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FACULDADE PROMOVE AÇÃO SOCIAL
FAM

ALEX FERREIRA

A Faculdade de Americana, 
através dos alunos do curso de 
Pedagogia, realiza neste sába-
do (22) ação social para arre-
cadação de alimentos, smart-
phones e tablets em boas con-
dições para as crianças aten-

didas pelo Serviço Integrado 
de Atenção (SIA) da institui-
ção. No sistema drive-thru, o 
evento acontece a partir das 9 
horas, no estacionamento da 
portaria 5. O encerramento es-
tá previsto para as 16 horas. Os 
alimentos também serão en-
caminhados para a Coasseje 
(Casa de Orientação e Assis-
tência Social Seareiros de Je-

Coasseje e
“Roseli Nunes”
também serão
beneficiados
com evento

DA REDAÇÃO

Os prefeitos dos municípios 
que fazem parte da RMC (Re-
gião Metropolitana de Cam-
pinas) aprovaram a aplica-
ção de recursos do Fundo-
camp (Fundo de Desenvolvi-
mento Metropolitano) para a 
compra de testes rápidos usa-
dos na identificação de ca-
sos de covid-19, em encontro 
na terça-feira (18), em Cam-
pinas. O uso de aproximada-
mente R$ 18 milhões do fundo, 
ligado à Agemcamp (Agên-
cia Metropolitana de Cam-
pinas), para ações de com-
bate à pandemia, havia si-
do aprovado em reunião do 
Conselho de Desenvolvimen-
to da RMC na reunião de abril. 
Depois de cobrar rápida libe-

ração dos recursos do fundo 
- e receber a confirmação de 
que o presidente da CD-RMC, 
prefeito de Jaguariúna, Gus-
tavo Reis, levaria o assunto ao 
secretário de Desenvolvimen-
to Regional do Estado de São 
Paulo, Marco Vinholi -, o pre-
feito de Americana, Chico Sar-
delli, pediu mais informações 
sobre a testagem em massa 
realizada na cidade vizinha e 
solicitou a aquisição dos tes-
tes de forma conjunta.

“Sempre fui a favor da tes-
tagem em massa para poder 
separar aqueles que testam 
positivo e de imediato iniciar 
o tratamento, liberando os de-
mais para a vida mais próxima 
do normal, usando máscara e 
mantendo o distanciamento” , 
argumentou Chico.

COVID

PREFEITOS DA RMC APROVAM 
COMPRA DE TESTES RÁPIDOS

PRAIA AZUL

LÉO PEDE INFORMAÇÕES SOBRE INFRAESTRUTURA
DA REDAÇÃO

Em requerimento votado na 
sessão de ontem (20) da Câ-
mara de Americana, o verea-
dor Léo Alves, o Léo da Pa-
daria (PV), quer informações 
da Prefeitura sobre ações pa-
ra a região da Praia Azul após 
a entrega do Residencial No-
va Aliança, empreendimen-

to habitacional que recebe-
rá 530 famílias. O parlamen-
tar justificou que foi procura-
do por moradores da região 
e também por proprietários 
dos imóveis do novo residen-
cial que relataram preocu-
pação com a capacidade da 
atual estrutura dos serviços 
públicos para atender à po-
pulação próxima.

“Existe temor de que os ser-
viços públicos ligados às áreas 
de saúde, saneamento básico 
e educação possam sentir os 
reflexos do aumento de usuá-
rios e, automaticamente, de 
que haja prejuízo à popula-
ção”, destacou Léo, que ques-
tiona se houve estudos rela-
cionados ao saneamento bási-
co e quais medidas foram to-

madas para adequar a região 
ao aumento populacional.

Em relação à saúde, Léo da 
Padaria quer saber qual se-
rá a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) responsável pelo atendi-
mento das novas famílias e se 
foram realizados estudos so-
bre os reflexos no atendimen-
to de toda a região. O parla-
mentar quer saber também 

como será o atendimento es-
colar de crianças e adolescen-
tes do Residencial Nova Alian-
ça e quais unidades de educa-
ção infantil e do ensino funda-
mental foram designadas para 
receber a nova demanda. Por 
fim, pergunta se haverá neces-
sidade de mudanças nas medi-
das de segurança já adotadas 
atualmente para aquela região.

Léo da Padaria diz que há 
temor sobre os reflexos

DIVULGAÇÃO

sus) e Assentamento Roseli 
Nunes. O SIA FAM tem atendi-
mentos realizados pelos esta-
giários dos cursos da área da 
saúde e educação. Atualmen-
te, atende 14 crianças, sendo 
que a maioria passou por di-
ficuldades financeiras e qua-
tro delas não possuem aces-
so às aulas em razão da falta 
de smartphones com internet.

A ação tem o objetivo de ar-
recadar arroz, feijão, óleo, ca-
fé, açúcar, bolacha, leite em pó, 
molho de tomate, pipoca, ma-
carrão, achocolatado, produ-
tos de limpeza (sabão em pó, 
sabão em barra, água sanitária, 
detergente e amaciante) produ-
tos de higiene, (shampoo, con-
dicionador, sabonete e creme 
dental) smartphones e tablets. 

Com estes produtos, os alunos 
organizarão cestas básicas pa-
ra os atendidos. “Convidamos 
nossos alunos e a comunidade 
em geral a colaborar com es-
ta ação para ajudar as famílias 
que participam dos atendimen-
tos no SIA e outros programas 
em Americana”, disse Natalia 
Kneipp, coordenadora do curso 
de Letras e Pedagogia da FAM.

A Faculdade de Americana está sempre envolvida em causas sociais

DIVULGAÇÃO
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Grupo formado por 22 atletas 
e alunos da assessoria Triaction 
Team de Americana faz o tradi-
cional Caminho da Fé na próxi-
ma semana. Sob comando do 
head coach William Barbosa, 
eles vão pedalar aproximada-
mente 320 km entre Águas da 
Prata e Aparecida do Norte. Os 
últimos detalhes foram defini-

dos no briefing realizado quar-
ta-feira (19). A peregrinação co-
meça na madrugada de quinta-

-feira (27) e a expectativa é que 
os ciclistas cheguem no Santuá-
rio Nacional de Nossa Senho-
ra Aparecida no domingo (30). 
Durante o trajeto, o grupo pas-
sará por cidades de São Pau-
lo e Minas Gerais. (ZARAMELO JR.)

BROCHI PLANEJA MELHORAR 
ESTRUTURA DO VELÓDROMO

CICLISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O vereador Thiago Brochi (PS-
DB) disse ao O JOGO, esta se-
mana, que planeja melhorar a 
estrutura do Velódromo Mu-
nicipal Irmãos Miguel e Marcí-
lio Stocco, que fica no Comple-
xo Poliesportivo Ayrton Senna, 
no bairro Machadinho. A ideia 
do parlamentar é viabilizar a 
execução de obras de melho-
rias para atender reivindica-
ções dos ciclistas que utilizam 
o local para treinamentos.

Brochi visitou o velódromo 
na quarta-feira (19) e contou 
que "quero ver a possibilida-
de de conquistar verba junto a 
deputados, além de fazer indi-
cação ao nosso Executivo local, 
para oferecer melhores condi-
ções aos ciclistas que frequen-
tam e treinam lá. Não sei se se-
rá de imediato, mas certamen-

te vamos trabalhar bastante 
em cima desta situação."

"Fiz postagem nas redes 
sociais da minha ida ao ve-
lódromo e a repercussão foi 
bem significativa. Esse pes-
soal do ciclismo merece e te-
rá toda nossa atenção para 
que possam ter a prática do 
esporte em boas condições",  
afirmou Brochi.

Ciclista que frequenta o ve-
lódromo várias vezes por se-
mana falou ao O JOGO que 

"precisa dar um trato no piso, 
que tem vários buracos no per-
curso, melhorar a manutenção 
da grama, instalar vestiários e 
banheiros, melhorar a ilumina-
ção, pois frequentemente fica 
sem luz, e o principal é a sinali-
zação de segurança, pois exis-
tem regras para pedalar. Como 
não tem ninguém para orien-
tar, as placas indicativas são 
muio importantes." Thiago Brochi visitou o velódromo esta semana

CLAUDECI JUNIOR | DIVULGAÇÃO

PEREGRINAÇÃO

ALUNOS DA TRIACTION 
FAZEM CAMINHO DA FÉ

Barbosa comanda os peregrinos da Triaction 
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