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CARA NOVA

Por iniciativa do técnico Elcio Rocca Ortiz, 
uma série de melhorias vem sendo realizada 
no ginásio da Praça de Esportes Marcos Antonio 
Gobbo, no Jardim São Pedro, que há 12 anos 
recebe crianças, adolescentes e jovens do projeto 
de basquete masculino de Americana. P. 8

ZARAMELO JR. | O JOGO | 16 DE JUNHO DE 2021
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Nascimento
9 de fevereiro de 1957, 
em Lucianópolis-SP.

Profissão
Industrial.

Como você é conhecido 
entre amigos e familiares?
Ditinho.

Time do coração.
Palmeiras.

Torce contra quem?
Corinthians. Odeio 
esse time... kkkk

WADO PELLIZONI

E quem não é?
Só não curto alguém que 
não seja centrado no que 
faz, independente do 
esporte que pratica.

Faz alguma atividade física?
Natação.

Esporte favorito
Futeol. Desde a minha 
infância vivi dentro de 
campinhos pela cidade.

Para qual esporte 
não leva jeito?
Basquete. Além de não curtir, 
minha altura não ajuda.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2021?
Flamengo. Tem excelente 

time, joga bonito e 
um conjunto acima 
dos demais.

E quem vai 
pagar mico?
Corinthians. Time 
sem nenhum jogador 
que se destaca.

Programa de TV
Jogo Aberto, da Band. 
Também gosta de 
ver O Jogo na TV.

Jornalista
Zaramelo Jr.

Gente boa
Gosto dos comentários 
do Caio Ribeiro. Ele 
é muito imparcial.

Mala
Neto. O cara é ridículo como 
apresentador e comentarista.

Bola cheia
Estamos em um momento 
sem destaque no esporte 
a ponto de prender nossa 
atenção e admirar.

Bola murcha
O técnico da seleção brasileira, 
Tite. Acho ele demagogo.

Com qual esportista 
faria selfie?
Felipe Melo, do Palmeiras. 
Cara é dedicado pra caramba.

 Com qual não faria?
Gabigol, do Flamengo. 
Metido e mascarado.

DE PRIMEIRA

Ídolo
Ayrton Senna.

Imagem inesquecível
O título do Palmeiras na 
Taça Libertadores de 1999.

Modelo de beleza?
Gosto das meninas do vôlei. 
Acho elas normalmente bonitas 
e com corpos definidos.

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Diego Macedo. Ele joga 
simples. Pena que não teve 
a vida de esportista longa.

BENEDITO PAULINO

VG SPORTS INAUGURA NOVA UNIDADE
FUTEVÔLEI

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

.A inauguração da unidade 2 
do Centro de Treinamento VG 
Sports aconteceu na manhã 
de sábado (12), com ativida-
des de futevôlei para os públi-
cos kids e feminino, que são o 
foco principal do espaço, além 
de jogo exibição em duplas 
mistas com a participação dos 
professores Vinicius Gonçal-
les Furtado e Leonardo Stra-
passon, juntamente com duas 
atletas de Campinas.

"Inauguramos a nova uni-
dade com a visão de trazer o 

futevôlei para mais perto das 
crianças e das mulheres, mos-
trando que todos podem pra-
ticar a modalidade. Queremos 
disseminar ainda mais o espor-
te", disse Vinicius Gonçalles, 
que, além de professor, tam-
bém é diretor do VG Sports.

A unidade 2 do centro de 
treinamento especializado 
em futevôlei tem duas qua-
dras oficiais, vestiários mascu-
lino e feminino, e toda estrutu-
ra de lanchonete. Está instala-
do na Rua Roberto Jensen, no 
Jardim Terramérica, próximo à 
matriz, que fica na Avenida Pa-
dre Oswaldo Vieira de Andrade.

Além de Vinicius e Leonar-
do, a equipe de professores do 
VG Sports é formada por Raul 
Bueno, Éder Duarte (ex-golei-
ro do Rio Branco, campeão da 
Série A3 em 2012) e Paulo Mi-
randa, todos formados ou for-
mandos em educação física.

Inauguração da unidade 
do VG Sports teve treino 
para as mulheres

ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE JUNHO DE 2021
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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

LENDAS DO FUTEBOL ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

Q uando criança/ado-
lescente, costumáva-
mos ir aos jogos de 

futebol acompanhados de ami-
gos e familiares, muitas vezes, 
torcedores do time adversá-
rio. Eram tempos em que são-

-paulinos, palmeirenses e co-
rintianos dividiam o mesmo es-
paço nas arquibancadas da vi-
da. Havia rivalidade? Sim! Só 
que a maior alegria era a vitória 
do próprio time e não a derrota 
do adversário. O maior exem-
plo disso era a forte rivalidade 
entre paulistas e cariocas: ficá-
vamos muito indignados com o 
que entendíamos como “bair-
rismo carioca” com as convo-
cações da seleção e as arbitra-
gens que sempre achávamos 

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

Santos era uma máquina, mas 
que, invariavelmente, parava 
no fantástico Santos de Zito, 
Coutinho, Pelé e Pepe...

Mas, aí é que entra a dife-
rença entre rivalidade e “de-
monização” do adversário! 
Como o maior estádio de São 
Paulo era o Pacaembu e tinha 
uma capacidade de público 
quase 2/3 menor que o Mara-
canã, o Santos mandava seus 
grandes jogos internacionais 
no Rio, onde mais de 100 mil 
cariocas torciam fanaticamen-
te pelo Santos, como se fosse 
o time de seus corações!

As duas finais de Mundial 
Interclubes que o Santos pro-
tagonizou contra Benfica e Mi-
lan foram históricas, principal-

mente, esta última! Nesse pe-
ríodo, os campeões da Liber-
tadores da América e da UEFA 
se enfrentavam em duas parti-
das de ida e volta, um jogo em 
cada país. Mesmo, a controver-
sa final da Copa Rio de 1951, a 
torcida carioca lotou o Maraca 
para torcer pelo Palmeiras... 

Com o advento das torci-
das uniformizadas, a partir dos 
anos 1970, os grandes times 
começaram a ter torcidas or-
ganizadas. Os jogos ficaram 
mais bonitos com o show de 
bandeiras e cânticos dos times 
quando entravam em campo 
ou comemoravam os gols. A 
violência nos estádios já exis-
tia, porém eram pontuais e ter-
minavam ao fim dos clássicos. 

Mas, com o tempo, começou 
um processo que, mais tarde, 
se estendeu para a política que 
é o “nós contra eles”!

O servente de pedreiro não 
pode mais trabalhar com a ca-
miseta surrada de seu time, 
sem correr o risco de ser es-
pancado por isso! Essas torci-
das, hoje, são verdadeiras em-
presas que faturam o suficien-
te para criar a figura do “torce-
dor profissional”! Não se deve 
julgar todos como violentos, 
de maneira generalizada, mas, 
há um bom tempo, que torci-
da uniformizada passou a ser 
caso de polícia...

A ERA DAS TORCIDAS UNIFORMIZADAS
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tendenciosas, culpando o fato 
de a CBD (atual CBF) estar se-
diada no Rio de Janeiro.

Eram muitas as provoca-
ções, inclusive na própria im-

prensa esportiva (então, mui-
to pouco profissional e muito 
passional!), entre paulistas e 
cariocas! O Botafogo de Gar-
rincha, Didi, Zagalo e Nilton 

ENZO ASSINA PRIMEIRO CONTRATO
PROFISSIONAL

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O meia-atacante Enzo Henri-
que Gallo, de 16 anos, de Ame-
ricana, assinou esta semana seu 
primeiro contrato como joga-
dor de futebol profissional com 
o Atlético Mineiro. No ato, ele es-
tava acompanhado dos pais Ro-
seli e Irineu Gallo (Nino) e João 
Victor Hygino, representante 

da Rogan no Brasil - a empre-
sa é reponsável pelo gerencia-
mento de sua carreira e tem co-
mo clientes, entre outros, o ata-
cante Roberto Firmino, da se-
leção brasileira e do Liverpool.

No Atlético desde fevereiro 
de 2019, Enzo assinou contra-
to por três anos, com mais dois 
de compromisso futuro, ou se-
ja, seu vínculo profissional com 
o clube de Belo Horizonte é de 

cinco anos. "Meu primeiro con-
trato profissional. Obrigado 
meu Deus! Gratidão à minha 
família, ao Atlético, João Victor, 
Hudson Junior, Nike e a todas as 
pessoas que estiveram comigo 
desde o início da minha carrei-
ra, seja instruindo, seja torcendo, 
seja orando", escreveu o joga-
dor americanense em seu perfil 
nas redes sociais. Em America-
na, Enzo iniciou os treinamentos 

no Castor Society com o ex-jo-
gador Aritana. "O Aritana sem-
pre falava que o Enzo precisa-
va ir para o Unidos (da Corde-
nonsi) e disputar campeonatos, 
pois acreditava demais no po-
tencial dele", disse Nino Gallo. 
No Unidos, em parceria com o 
Rio Branco, o meia-atacante jo-
gou o Campeonato Paulista das 
categorias sub-11 e sub-13 antes 
de se transferir para o Atlético.

Enzo Gallo agora passa por 
um processo de transição do 
sub-15 para o sub-16. Os ame-
ricanenses Júniro Chávare e 
Junior Batistela, que traba-
lharam durante duas tempo-
radas nas categorias de base 
do Atlético, falaram em entre-
vista ao O JOGO, ano passado, 
que Enzo é visto como um jo-
gador diferenciado e de futu-
ro muito promissor.

Enzo Gallo: vínculo de 
cinco anos com Atlético

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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GURGA E ALDEGHERI DISPARAM NA LIDERANÇA DA RACEMAN
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Vencedores de suas catego-
rias na terceira etapa da Copa 
Aro Raceman de Kart, realiza-
da em maio, em Nova Odes-
sa, Gustavo Valente (Gurga) 
e Gustavo Aldegheri dispa-
raram na liderança da tem-
porada 2021. Gurga chegou 
a 146 pontos na Graduados A, 
48 a mais que Marcelo Assiz, 
enquanto Aldegheri agora 
tem 154 na Graduados B, 51 à 
frente de Daniel Macena (Da-
niboy). Os dois vêm dominan-
do o campeonato desde o iní-
cio e tornaram-se os "caras" a 
serem batidos.

A rodada teve disputas in-
teressantes nas duas corri-
das. No geral, já que os pilo-

tos da A e da B vão juntos à 
pista, o ganhador da primeira 
bateria foi Gustavo Aldeghe-
ri, que completou as 26 vol-
tas em 20m20s213, vantagem 
de 1s857 para Ricardo Fittipal-
di. Gurga Valente, que chegou 
em terceiro e foi o melhor da 
Graduados A, registrou a volta 
mais rápida com 45s411 na 19ª.

Na segunda bateria, a vi-
tória foi de Fittipaldi, com 
20m56s682 para 27 voltas, 
1s091 à frente de Gurga, que 
chegou em segundo e nova-
mente foi o melhor de sua ca-
tegoria. Aldegheri, que cru-
zou na quinta posição, fez a 

Ponteiros vêm
dominando a
disputa desde
o início da
temporada

Depois de "zerar" nas 
duas primeiras etapas, o 
piloto Cristiano Fontes Aro 
conquistou os primeiros 
pontos na Copa Raceman 
de Kart. Na terceira rodada 
do campeonato, em maio, 
ele cruzou em quarto lugar 
no geral e em segundo na 
Graduados A na primeira 
corrida, somando 22 pontos. 
Na segunda corrida, porém, 
Cristiano ficou apenas nove 
voltas na pista e teve que 
abandonar com problemas 
mecânicos. (ZARAMELO JR.)

PRIMEIROS 
PONTOS

VINÍCIUS FAÉ

VINÍCIUS FAÉ

Gurga, entre Aziz e Fittipaldi, mantem-se absoluto na Graduados A
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GURGA E ALDEGHERI DISPARAM NA LIDERANÇA DA RACEMAN
melhor volta: 45s598 na 11ª. 
Na somatória das duas cor-
ridas, o pódio da Gradua-
dos A teve Gurga Valente, 
primeiro colocado com 52 
pontos; Marcelo Assiz, se-
gundo com 40; Ricardo Ro-
mi, terceiro com 38; Ricardo 
Aziz, quarto com 28; e Luiz  
Paloni, quinto com 27.

Na Graduados B, foram ao 
pódio Gustavo Aldegheri, pri-
meiro com 49 pontos; Ricar-
do Fittipaldi, segundo com 
48; Eduardo Rizzo, terceiro 
com 38; Luiz Ongaro, quar-
to com 34; e Alexandre Bia-
si, quinto com 28.

A quarta etapa da Copa 
Raceman acontece no próxi-
mo dia 26, a partir das 7h30, 
mais uma vez no kartódro-
mo de Nova Odessa. O cam-
peonato tem uma rodada em 
aberto - foi cancelada por 
causa da pandemia -, que se-
rá realizada em data a ser de-
finida no segundo mestre.

Senti o desgaste 
do pós-covid, 
mas deu tudo 
certo. Não havia 
treinado e aos 
poucos consegui 
me adaptar 
bem à pista.”

GUSTAVO VALENTE (GURGA)

Após a realização da terceira etapa da Copa Aro 
Raceman de Kart, em maio, o Top 5 sofreu mu-
danças. Na Graduados A, que é a categoria de eli-
te, houve alteração de posições, à exceção do lí-
der Gurga Valente, mas os pilotos são os mesmos.  
Marcelo Assiz e Ricardo Romi subiram na classifi-
cação, enquanto Matheus Ferreira e Luiz Fernan-
do Paloni caíram. Na Graduados B, que é a divisão 
de acesso, houve mudança nos integrantes do Top 
5. Enquanto Gustavo Aldegheri, Daniel Macena e 
Luiz Ongaro mantiveram-se, Eduardo Rizzo e Dou-
glas Fittipaldi entraram no grupo, ao passo que Al-
fredo Viana e Ricardo Paloni caíram. (ZARAMELO JR.)

TOP 5 SOFRE 
MUDANÇAS DE 
PILOTOS E POSIÇÕES

Assiz pulou para a vice-liderança

VINÍCIUS FAÉ

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A

  PILOTOS PONTOS
 1º Gustavo Valente 146
 2º Marcelo Assiz 98
 3º Ricardo Romi 96
 4º Matheus Ferreira 89
 5º Luiz Paloni 87
 6º Ricardo Aziz 82
 7º Douglas Silva 71
 8º Caio Pinotti 68
 9º Marcel Sega 56
 10º Alexandre Bissi 54
 11º Adriano Rinalti 24
 12º Cristiano Aro 22
 13º Rood Mark 18

GRADUADOS B
  PILOTOS PONTOS
 1º Gustavo Aldegheri 154
 2º Daniel Macena 103
 3º Luiz Ongaro 90
 4º Eduardo Rizzo 86
 5º Ricardo Fittipaldi 85
 6º Alfredo Viana 78
 7º Ricardo Paloni 60
 8º Alexandre Biasi 52
 9º Ronan Sega 38
 10º Caio Pelisson 26

PÓDIOS

RICARDO AZIZ, MARCELO ASSIZ, GUSTAVO VALENTE, 
RICARDO ROMI E LUIZ FERNANDO PALONI

LUIZ ONGARO, RICARDO FITTIPALDI, 
GUSTAVO ALDEGHERI, EDUARDO RIZZO E ALEXANDRE BIASI

GRADUADOS A

GRADUADOS B
F
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CALENDÁRIO
ETAPA 1

27 DE FEVEREIRO
NOVA ODESSA

ETAPA 2
27 DE MARÇO
NOVA ODESSA

ETAPA 3
24 DE ABRIL

LIMEIRA * ADIADA

ETAPA 4
29 DE MAIO

NOVA ODESSA

ETAPA 5
26 DE JUNHO

NOVA ODESSA

ETAPA 6
31 DE JULHO

LIMEIRA

ETAPA 7
28 DE AGOSTO
NOVA ODESSA

ETAPA 8
30 DE SETEMBRO

NOVA ODESSA

ETAPA 9
23 DE OUTUBRO

LIMEIRA

ETAPA 10
20 DE NOVEMBRO

NOVA ODESSA

ETAPA 11
4 DE DEZEMBRO

NOVA ODESSA
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Rio Branco e o piloto Fábio 
Casagrande fecharam, no iní-
cio do mês, parceria para di-
vulgação de suas atividades. O 
objetivo é alcançar um público 
maior através das redes sociais 
e veiculação de imagem e mar-
ca em estádios e pistas. "Eu, 
por exemplo, vou usar o sím-
bolo do Rio Branco no unifor-
me, no macacão e, talvez, no 
carro", disse Casagrande, que 
recebeu em sua empresa, a 
Sudeste Pré Fabricados, o vi-

ce-presidente de Futebol do 
Rio Branco Claúdio Bonaldo.

Em suas redes sociais, o pi-
loto publicou a seguinte men-
sagem: "Cresci indo ao está-
dio torcer pelo Tigre, o time 
que sempre foi motivo de or-
gulho para a maioria dos ame-
ricanenses (não importa qual 
o outro time do coração). Nun-

RAQUETINHA

"AMIGOS" DEFINE OS 
CAMPEÕES ATÉ DIA 30
ZARAMELO JR.

 @zaramelojr

Embora a última rodada es-
teja marcada para a próxi-
ma quarta-feira (23), os cam-
peões do 21º Torneios Ami-
gos ATC de Raquetinha serão 
definidos  até o dia 30 deste 
mês, pois há jogos em atraso 
e que podem influenciar em 
termos de título. "Depois da 
rodada da semana que vem, 
o pessoal tem até o dia 30 
para fazer os jogos atrasados. 
Só aí saberemos quem leva 
os troféus", explicou Ricardo 
Sayão, um dos responsáveis 
pela organização.

No Ranking A, a disputa en-
volve Fred Faé, líder com 33 
pontos e mais uma partida pe-
la frente, e Cris Cipola, vice com 
29 e dois jogos a realizar. No 
Ranking B, brigam pelo títu-
lo Fábio Pires, primeiro coloca-
do com 27 pontos e mais um jo-
go, e Hugo Santiago, segundo 
com 26 e mais duas partidas.

A rodada do dia 23, no com-
plexo de saibro da academia 
Americana Tennis Center, te-
rá estes jogos:  Betão Soutelo/
Fernando Bilibio x Hugo San-
tiago/Fernando Pires, Rogé-
rio Armond/Sérgio Lião x Fá-
bio Pires/Fred Faé, Cris Cipola/
César Dei Santi x Marcelo Ma-
russo/Robson Ferro e Maurício 
Ferreira/Rafael Lima x Franco 
Sardelli/Ricardo Sayão.

Fred Faé é líder
do Ranking A

ca fui dos primeiros a serem 
escolhidos quando formavam 
os times nos campinhos ou na 
rua, mas hoje me sinto como 
se estivesse sendo apresen-
tado para a torcida, carregan-
do no peito (e no carro) o es-
cudo deste time. Obrigado pe-
la oportunidade, Rio Branco. É 
uma honra, e me esforçarei ao 

máximo para representar este 
nome à altura de sua tradição! 
Conto com a torcida de todos."

Neste ano, Casagrande vai 
participar do TCR South Ame-
rica, campeonato de turismo 
com abertura prevista para a 
próxima semana e provas ao 
longo da temporada no Brasil, 
Argentina, Chile e Uruguai.

Diretor de Marketing do 
Rio Branco, Thiago Barre-
to disse que o clube também 
tentará parcerias com os pi-
lotos André Moraes Junior 
(Imperío Endurance Brasil) 
e Pedrinho Aguiar (Porsche 
Cup Brasil), que, a exemplo 
de Fábio Casagrande, tam-
bém são de Americana.

Clube e piloto
buscam maior
público com
a veiculação de
imagem e marca

Casagrande e Bonaldo selaram a parceria no início do mês

DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE FEVEREIRO DE 2021
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APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

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

APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

(19) 3469-9292   www.alvaroaguiar.com.br
RUA DO RAMI, 288 • DISTRITO INDUSTRIAL ABDO NAJAR

SÃO PEDRO PASSA POR REFORMAS
GINÁSIO DE ESPORTES

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Por iniciativa do técnico de bas-
quete Elcio Rocca Ortiz, o giná-
sio da Praça de Esportes Mar-
cos Antonio Gobbo, no Jardim 
São Pedro, está passando por 
reformas desde a última se-
mana de maio. A expectativa é 
que os trabalhos sejam finaliza-
dos ainda em junho. Lixamen-
to e pintura do piso da qua-
dra, substituição dos colchões 
de proteção, manutenção nos 

aros e troca de bancos e ca-
deiras quebradas são as prin-
cipais melhorias que vêm sen-
do executadas. O ginásio do 
São Pedro é, há 12 anos, a ca-
sa do projeto de basquete mas-
culino da Associação Espor-
tiva Crescendo com o Espor-
te, que envolve crianças, ado-
lescentes e jovens na faixa etá-
ria de 7 a 17 anos. Com o tem-
po e pelo uso, a estrututa bási-
ca do local foi se deteriorando.

Em razão disso, Elcio Or-
tiz tomou a iniciativa de bus-

car apoio da iniciativa privada, 
através do programa Amigos 
do Esporte mantido pela pre-
feitura de Americana. Ele tam-
bém fez uma "vakinha" online 
com objetivo de arrecadar R$ 
6 mil - até a manhã de ontem 
(17), 50 apoiadores haviam de-
positado R$ 5,5 mil.

"Metade do valor da 'vakinha' 
vai para a reforma do piso da 
quadra. O restante, vamos in-
vestir nas demais melhorias e 
também na compra de mate-
riais esportivos, principalmen-

te bolas", explicou o técnico. A 
Inovação Prevenção e Comba-
te a Incêndios e a Acefer Tintas 
são as principais parceiras.

A Secretaria de Esporte, La-
zer e Juventude de America-
na, através da titular da pasta 
Grasiele Rezende, comprome-
teu-se a participar da reforma 
executando a pintura da arqui-
bancada e paredes internas do 
ginásio. "Só tenho a agradecer 
a Gra, que vem dando apoio 
muito importante para a gen-
te", afirmou Elcio.

Elcio e Grasiele: parceria para melhorias no ginásio

ZARAMELO JR. | O JOGO | 25 DE MAIO DE 2021

*E
LC

IO
 E

 G
R

A
S

IE
LE

 F
IC

A
R

A
M

 S
E

M
 M

Á
S

C
A

R
A

 D
E

 P
R

O
T

E
Ç

Ã
O

 A
P

E
N

A
S

 N
O

 M
O

M
E

N
TO

 D
A

 F
O

TO
 P

A
R

A
 O

 J
O

G
O

NATAÇÃO

MURILO DISPUTA TORNEIO NA ITÁLIA

Murilo embarca para Roma na próxima semana

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Classificado para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, o nadador 
Murilo Setin Sartori, 19 anos, de 
Americana, foi convocado es-
ta semana para o Torneio Inter-
nacional Settecolli, que aconte-
ce entre os próximos dias 25 e 
27, em Roma, na Itália. Na lista 
divulgada pela Confederação 
Brasileira de Desportos Aquá-

ticos, a única ausência na sele-
ção olímpica para essa compe-
tição é Viviane Jungblut, que 
preferiu seguir treinando no 
Brasil. Murilo e os demais na-
dadores embarcam para Ro-
ma na próxima terça-feira (22), 
com retorno programado pa-
ra o dia 28. De acordo com a 
CBDA, parte da deleção brasi-
leira segue da Itália para Saga-
mihara, no Japão, finalizando 
a preparação olímpica.

DIVULGAÇÃO
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Num momento inédito em 
sua história de 16 anos, o Pé 
de Chumbo vai à pista em do-
se dupla, neste final de sema-
na, no Kartódromo San Marino, 
em Paulínia. A temporada 2021 
da Copa Sópneus Goodyear de 
Kart terá a terceira etapa ama-
nhã (19) e a quarta no domingo 
(20). No total, acontecem quatro 
corridas e a programação nos 
dois dias será das 8 às 12 horas.

"Como tivemos que segu-
rar algumas rodadas em virtu-
de da pandemia, agora vamos 
fazer essas duas no mesmo 
fim-de-semana. Teremos ou-
tra programação neste forma-
to no segundo semestre, em 
datas ainda não serem defini-
das. Com isso, vamos realizar 
as 10 etapas que fazem parte 
do nosso calendário", explicou 
o presidente Marcelo Marusso.

Após duas etapas, a primeira 
em Paulínia, em abril, e a segun-
da em Limeira, em maio, alguns 
pilotos já despontam na briga 
pelo título das duas categorias. 
Na Pró, três pilotos estão à fren-
te com pontuação na casa de 
três dígitos: o líder Rafael Con-
tatto, com 115; o vice Théo Pio-

li Trevisani, com 106; e o tercei-
ro colocado Douglas Pitoli, com 
101. O mais próximo deles é Pa-
trik Camargo Neves, que está 
em quarto lugar com 94 pontos.

Na Light, também três pilo-
tos abriram vantagem: Mayc-
kon Mota, líder com 70 pon-
tos; Ivan Dantas, segundo co-
locado com 60; e Oswaldinho 
Nogueira, terceiro com 55. Ra-
fael Barberatto e Éderson Ro-
drigues, ambos com 45 pontos, 
e Carlos Barbosa, com 44, são 

CLASSIFICAÇÃO 
GERAL

PRÓ
  PILOTOS PONTOS
 1º Rafael Contatto 115
 2º Théo Trevisani 106
 3º Douglas Pitoli 101
 4º Patrik Neves 94
 5º Fernando S.André 92
 6º Rogério Pompermayer 84
 7º Giovanni Pamfílio 80
 8º Paulo Rosa 80
 9º Carlinhos Carrion 63
 10º Marcelo Contatto 52
 11º André Gonçalves 46
 12º Alberth Janjon 44
 13º Candido Neto 43
 14º Marcelo Marusso 43
 15º William Saura 40

LIGHT
  PILOTOS PONTOS
 1º Mayckon Mota 70
 2º Ivan Dantas 60
 3º Oswaldinho Nogueira 55
 4º Rafael Barberatto 45
 5º Ederson Rodrigues 45
 6º Carlos Barbosa 44
 7º Fernando Rodovalho 35
 8º Pedro Marusso 34
 9º Givago Nunes 32
 10º Rodrigo Pestana 31
 11º Fábio Santarosa 9
 12º Alexandre Bassora 0

Calendário do
1º semestre
será fechado
com 4 corridas
em Paulínia

KART

PD'CHUMBO 
EM DOSE 
DUPLA NO 
SAN MARINO

os que aparecem mais perto 
dos ponteiros.

A rodada em dose dupla no 
San Marino fecha o calendário 
do primeiro semestre do Pé de 
Chumbo. Em junho, os equipa-
mentos passam por manuten-
ção. A abertura do segundo se-
mestre está prevista para 5 de 
agosto, novamente em Paulínia.

Fernando Santo André 
está no Top 5 da categoria 
Pró do campeonato

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE ABRIL DE 2021
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Construtora Sega lança 
ONE HOME RESIDENCE

EMPREENDIMENTO

Em uma área de quase 7 mil 
metros quadrados, com lo-
calização privilegiada e aces-
so fácil aos principais pontos 
da cidade, foi lançado ofi-
cialmente esta semana o 
ONE HOME RESIDENCE, um 
empreendimento moderno, 
para familias atuais.

Em 82 metros quadrados, 
plantas com dois e três dor-
mitórios, contemplam uma 
suíte, iluminação e ventila-
ção natural, aquecimento a 
gás, varanda gourmet com 
churrasqueira, 4 pontos pa-
ra ar condicionado e am-
bientes integrados facilitan-
do o dia a dia de quem tem 
pressa e ao mesmo tem-
po quer viver bons momen-
tos no lar, em família. Tudo 
foi cuidadosamente pensa-
do e a obra será realizada 
pela tradicional Contruto-
ra Sega, já reconhecida por 
empreendimentos entre-
gues no prazo e acabamen-
tos de primeira qualidade.

A obra prevê três tor-
res, sendo duas com 16 an-
dares e uma com 17 anda-
res, com dois elevadores por 
torre, quatro apartamen-
tos por andar, em um total 
de 196 unidades disponíveis. 
Na área social, estão previs-
tas piscinas aquecidas, sa-
lão de festas com cozinha, 
espaço fitness, sala multi-

mídia, espaço kids, quadra 
poliesportiva, playground e 
quiosque com churranquei-
ra, tudo entregue equipado 
e decorado para garantir o 
lazer e o acolhimento de fa-
mílias e amigos no dia a dia 
e finais de semana.

Como diferenciais, gua-
rita blindada e acesso com 
clausura (garantindo a se-
gurança total), wifi nas áreas 
comuns, tomadas USB na 
suíte, ponto para máquina 
de lavar louça, venezianas 
com persianas integradas, 
ar condicionado nas áreas 
comuns, sistemas de câme-
ras, e aquecimento a gás 
nos chuveiros e torneiras de 
cozinha e banheiros.

“O One Home Residen-
ce foi pensado para suprir 
a necessidade de famílias 
que residem na região e 
buscam tranquilidade e es-
paço amplo, com soluções 
rápidas para entrar e sair da 
cidade. Para aqueles que 
buscam morar bem no in-
terior do estado, em apar-
tamentos elegantes e prá-
ticos, como os da capital”, 
afirma Marcel Sega, diretor 
da construtora.

ONE HOME RESIDENCE
fica na Avenida 
Castelhanos, 562, no Jardim 
Jacyra, em Americana.

WADO PELLIZONI

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Marcel Sega, diretor da Construtora Sega,
durante o lançamento do One Home Residence
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Com origem no latim, o Vinum 
Wine Bar tem o vinho em sua 
essência com proposta inova-
dora de gastronomia contem-
porânea com degustações e 
harmonizações. Localizado na 
rua das Acácias, 270, no Jardim 
São Paulo - são três ambien-
tes com ambientações e trilha 
sonora distintas, além de ade-
ga composta por mais de 200 
rótulos de 14 países diferentes, 
inclusive com vinhos adquiri-

dos em leilões. Idealizado pe-
los primos Sara Pinto e Ricar-
do Pinheiro, o Vinum Wine Bar 
é o local ideal para apreciar um 
bom vinho, comer bem e viver 
momentos agradáveis. Char-
moso e aconchegante, o espa-
ço foi cenário de pré-inaugu-
ração com rasante de chiques 
e badalados, influencers e im-
prensa. Um verdadeira expe-
riência gastronômica com co-
mando da chef Uelita Berta-

ni, que tem no currículo res-
taurantes renomados da ca-
pital como o Attimo, além 
de ser parceira de trabalho 
do chef Francisco Pinheiro, 
com direito à estrela Miche-
lin. Entre as delícias da noi-
te, tagliolini ao ragu de cor-
deiro, pescada à espuma de 
moqueca e polenta com ra-
gu de cogumelo. Um menu 
surpreendente harmonizado 
com vinhos sensacionais. Ah, 
destaque para o chopp bem 
gelado, uma super carta de 
drinks e também degusta-
ções de vinho pelos méto-
dos wineemotion e coravin. 
Perdoe o trocadilho, mas 
uma experiência di vinum!

Maria Fernanda Grecco Meneghel
e José Luiz Meneghel

Carol Buoro e
Dr. André Henrique

Carol Barufaldi e
Estevão Pereira

Sonia Breda e
Ailton Gobbo

Lisa e Artur Mendes

Os primos Sara Pinto e Ricardo Pinheiro, proprietários do Vinum Wine Bar,
apresentando a adega com mais de 200 rótulos de 14 países diferentes
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REALITY SHOW
Ai ai ai... E um figurão bem conhecido que 
resolveu, digamos, se exercitar em plena luz do 
dia num certo bairro afastado da city, famoso por 
divertimento adulto?! Tudo ocorreu dentro do 
carro como combinado com a professora sexual. 
Mas após o programete, o bofe saiu cantando 
pneu e sem pagar. A boa moça não deixou barato. 
Conseguiu imagens da câmera de segurança de 
uma fábrica próxima ao ato e, através da placa, 
descobriu o endereço do caloteiro. Apareceu na 
bela casa pra cobrar a dívida na frente da mulher 
e dos filhos. Como terminou não sei, mas as 
imagens da câmera de segurança são sucesso nos 
grupos de WhatsApp. Chicotada no Adamastor!

VELINHAS
Felicidades para Evelyn Raquel, 
Tayna Pereira, Renira Delben, 
Nicolas Morando, João Feltrin e 
Leda Marcia Pessotto Dollo, que 
são aniversariantes dessa sexta. 
No sábado é a vez de Yoshio 
Kadomoto, Leonardo Cavalcanti, 
Rafael Rizzatti, Diego Nunes e 
Luciana Rando apagarem velinhas. 
No domingo, Roberto Faé (foto), 
Dr.Moacyr Furlan, Alexandro 
Polido, Sandra Elena Lejne, 
Fabiana Pantarotto e Daniela 
Malaquias fazem aniversário.

TRAVEL AND LOVE!
No mês dos namorados, Fábio 
Guidolin, leia-se Bike Hotel 
Sports, preparou grande 
surpresa em homenagem ao 
aniversário da esposa, Denise 
Calente Guidolin. Um tour 
romântico pelo badalado 
DPNY, em Ilhabela. Parabéns!

Catia e Beto Cordeiro

A artista plástica Cris Picerni,
que pintou uma bela
lembrança aos convidados

Maine Taine Najar e
Rodrigo de Benedicts

Sandra Diniz e
Alfredo Rosa Viana

O dermatologista Danilo
Siqueira Talarico com a
mulher, a anfitriã Sara

A chef Uélita Bertani vai
aprostar numa gastronomia
contemporânea 

Renata e Thiago Martins,
presidente da Câmara
de Americana

Matheus Lima e Alessan Silva
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Pensou em
viagem,

conte com
a gente!

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!

Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

3408-5792
99147-0465

Fundação: 6 de fevereiro de 2003 
Propriedade da empresa Zaramelo Jr. Comunicação

Rua das Palmeiras, 362 - Jd. Planalto - CEP 13.468-030 - Americana/SP

Os textos publicados no O JOGO não podem ser reproduzidos sem prévia autorização. 
Os artigos assinados não signifi cam, necessariamente, a opinião do jornal.

DIRETORES
Carlos Zaramelo Júnior 

Mônica Rosa Binotto Zaramelo
Renan Binotto Zaramelo

CONTATO
(19) 99760-7974

contato@jornalojogo.com.br

IMPRESSÃO
Jornal O Liberal

JORNALISTA RESPONSÁVEL
MTB 37.014

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.

Sport & Vida e Líder Contábil, 
ambos com 15 pontos, e Castor, 
com 13, que tinham vida relativa-
mente tranquila no campeona-
to de futebol society no Castor, 
agora estão sob ameaça efeti-
va de Café Amorino e Orion Co-
res, que chegaram a 12 pontos 
e entraram de vez na briga por 
vagas diretas às semifinais. ISB 
Contábil e Vedras, com 6 pontos, 
já são cartas fora do baralho e 
se concentram na repescagem.

Na semana passada, o Ca-
fé Amorino derrotou a Sport 
& Vida por 6 a 5, enquanto a 
Orion Cores venceu a ISB Con-
tábil por 4 a 2. No outro jogo da 
rodada, vitória da Vedras so-
bre o Líder Contábil por 7 a 5.

A rodada deste sábado (19) 
marca os seguintes jogos para 
o complexo do Castor Society, 
na Fortunato Faraone: Vedras x 
Castor, às 14h45; Sport & Vida x 
ISB Contábil, às 15h45; e Líder x 

Orion, às 17 horas. Os principais 
artilheiros são Dinael, do Café 
Amorino, com 16 gols, e Patrik, 
co Vedras, com 13. Na cola de-
les estão Felipe Gobbo, do Lí-
der, e Gil, do ISB, ambos com 12. 
O goleiro menos vazado, com 
média de 4,8 gols por jogo, é 
Ricardo, do Sport & Vida.

O campeonato de futebol 
society no Castor tem organi-
zação do professor Eduardo 
Pires (Dubidu). (ZARAMELO JR.)

CAFÉ E ORION ENCOSTAM NOS PONTEIROS NO CASTOR

DANIEL FUZATO GRAVA PARA
FILME DA ESCOLA DE GOLEIROS

DOCUMENTÁRIO

Líbero Emerson é
destaque do Castor

MACRIS DESTINA R$ 300 MIL
PARA SOCIETY NO GUANABARA
O deputado federal Van-
derlei Macris anunciou, esta 
semana, junto ao suplente 
de vereador e assessor par-
lamentar Renan de Angelo, 
uma emenda de R$ 300 mil 
para o setor de esportes de 
Americana.  O investimento 
atende a um pedido de Re-
nan para que seja construí-
do um campo society em 
terreno ao lado do campo 
de futebol do bairro Jardim 
Guanabara. “Recebi a solici-
tação desta verba aqui pa-
ra o Guanabara, região im-

portante e que merece to-
da atenção. Esse recurso 
irá melhorar a infraestrutu-
ra esportiva do bairro, se-
tor que é fundamental pa-
ra formação crianças e jo-
vens, como futuros atletas 
e também bons cidadãos”, 
ressaltou Macris. Os recur-
sos extraorçamentários fo-
ram indicados no Ministério 
da Cidadania, no orçamento 
2021, e deverão ser repas-
sados à prefeitura, que de-
ve receber ofício informan-
do o repasse. (DA REDAÇÃO)

Macris e Renan anunciaram verba de R$ 300 mil
Fuzato esteve durante a semana na Escola de Goleiros

O barbarense Daniel Fuzato foi 
entrevistado esta semana pa-
ra o documentário sobre a his-
tória da Escola de Goleiros de 
Americana, pioneira no Brasil, 
contada através da trajetória 
de sonhos e conquistas do jo-
vem goleiro, que hoje defende 
as cores da Roma, da Itália.

De férias no Brasil, Fuza-
to aproveitou para fechar sua 
participação no filme. As gra-
vações do documentário tive-
ram início em janeiro de 2020, 
mas, devido à pandemia, fo-
ram interrompidas. Com is-
so, o lançamento que estava 
previsto para outubro do ano 
passado, teve que ser adiado. 

A produção do filme confir-
mou a nova data de lançamen-
to: 26 de abril de 2022, quando 
se comemora o Dia do Goleiro.

“A ideia é promover uma 
noite em comemoração ao 
projeto que atende muitos jo-
vens com esporte e a forma-
ção de cidadãos, que buscam 
ser a cada dia melhores para 
si e para o meio em que vivem. 
E, claro, a valorização de cada 
um que ajudou a chegar nes-
se momento”, disse o jornalista 
Alex Ferreira, roteirista e idea-
lizador do filme.

Entre uma história e outra, 
Fuzato comentou que visitar o 
projeto é sempre um momen-
to importante: “Sempre gosto-
so estar aqui com a criançada, 
me traz muitas memórias na 
cabeça, é sempre importante 
voltar onde comecei e valori-
zar o que conquistei até aqui."  
Entre as empresas patrocina-
doras e apoiadoras do projeto 
está a Sanfarma. (DA REDAÇÃO)

De folga na
Roma da Itália,
goleiro veio
esta semana
a Americana

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

MANUELA É VICE
A jovem promessa do tênis 
Manuela Gonçalez Ganciar, de 
Nova Odessa, sagrou-se vice-
campeã na categoria 16 anos 
no Torneio Aberto Infanto-
Juvenil DS Tennis Valinhos, 
válido pelo Campeonato 
Paulista e disputado no último 
final de semana. Com esse 
resultado, ela somará 495 
pontos e deverá ficar entre 
as 10 melhores do Ranking 
Paulista de sua categoria.

DIVULGAÇÃO
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Rua Quintino
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CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana

3461-6182 • 3461-8652

advocacia@castilhoeandreetta.com.br

REUNIÃO DO COMITÊ
A Unidade de Desenvolvimento Econômico 
de Americana, ligada à Secretaria de 
Planejamento, realizou, esta semana, mais 
uma reunião para discutir temas que 
estão sendo tratados dentro do Comitê de 
Retomada Econômica. No encontro, esteve 
na pauta a desburocratização no processo 
de abertura de empresas na cidade. 

"Mapeamos todo o processo de abertura 
de empresas para, agora, analisarmos os 
gargalos e propormos soluções. A ideia 
é melhorar o ambiente de negócios para 
tornar Americana mais atrativa à criação 
de novos empreendimentos", ressaltou o 
secretário adjunto de Desenvolvimento 
Econômico, Rafael de Barros. (DA REDAÇÃO)

A FAM (Faculdade de Americana) será um dos pontos de vacinação contra covid para pessoas 
com 50 anos ou mais, neste sábado (19), das 8 às 17 horas. No total, serão mais de mil vagas com 
pré-agendamento pelo site da Prefeitura: americana.sp.gov.br. A realização da vacinação é uma 
parceria público-privada entre a FAM e a Secretaria de Saúde da cidade. A FAM irá oferecer toda 
a infraestrutura, além de 100 pessoas entre colaboradores e alunos, todos voluntários, para a 
recepção, cadastramento, preenchimento da carteira de vacinação e aplicação da vacina, todos 
sob coordenação de professores e supervisão da Secretaria de Saúde do município obedecendo 
protocolos de segurança. Para a vacinação, é preciso levar comprovantes de agendamento e de 
endereço, e documento com foto. “A Faculdade de Americana, entendendo sua participação na 
prestação de serviço para a cidade e a necessidade da agilidade da vacinação para a população 
de Americana, firma esta parceria público-privada para conseguirmos recorde de vacinação”, 
comentou o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini (na foto com a esposa Viviane). (ALEX FERREIRA)

FAM ABRE AS PORTAS À VACINAÇÃO

A Associação dos Antigos Atiradores de Americana (AAAA), em 
parceria com o Tiro de Guerra 02-045, realizou a segunda edição 
da campanha "Braço Forte, Mão Amiga", com ações de auxiílio a 
instituições de acolhimento de idosos e crianças, bem como ao Fundo 
Social da prefeitura, que assiste famílias em situação de vulnerabilidade. 
Durante o mês de maio, foram arrecadados 7,5 toneladas de alimentos 
e 500 produtos de higiene e limpeza, repassados, agora em junho, 
para entidades como AAMA, Aephiva, Apam, Benaiah, Fundo Social, 
Lar dos Velhinhos, Missão Jeito de Ser, Projeto Semear, Projeto Ester, 
Sasa, Seara, Sespa e Soma, entre outros. A iniciativa da Associação 
também teve campanha de doação de sangue para o Hospital Municipal 
Dr.Waldemar Tebaldi e distribuição de 100 mil máscaras (EPI) a mais de 
200 instituições de Americana, Santa Bárbara d'Oeste e Nova Odessa, 
além dos demais 76 Tiros de Guerra do Estado e ONGs. (DA REDAÇÃO)

CAMPANHA DE ATIRADORES 
REGISTRA NÚMEROS EXPRESSIVOS

DIVULGAÇÃO

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana realiza neste sábado 
(19), das 9 às 15 horas, o Drive-Thru Junino Solidário, que visa arrecadar roupas, 
agasalhos e cobertores em condições de uso. As doações serão destinadas aos 
projetos "De Cara Limpa" e "Ester". Comandada pelo presidente Rafael Garcia e 
pelo vice Melford Vaughn Neto (foto), a OAB Americana também aproveitará o 
evento para arrecadar cobertores e roupinhas para animais acolhidos por ONG's 
e protetores independentes. O Drive-Thru Solidário de amanhã será na Casa da 
Advocacia e Cidadania de Americana, que fica na rua Cristovão Colombo, 155, no 
Parque Residencial Nardini, ao lado do Forum. Serão seguidos todos os protocolos de 
segurança e higiene. Os 50 primeiros doadores receberão kit junino, de acordo com 
informações de Rose Neves, que também participa da organização. (DA REDAÇÃO)

OAB REALIZA DRIVE-THRU SOLIDÁRIO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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