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DIVULGAÇÃO

O velocista Felipe Bardi, de Americana, tem presença garantida nas 
Olimpíadas de Tóquio e está confiante na conquista de medalha. P. 6 e 7

Tradicional campeonato aparece 
pela terceira edição consecutiva 
no Anuário Kart Motor, 
referência no esporte. P. 5

Desafio com 12 horas de 
duração será realizado durante 
a Semana Municipal de Ciclismo, 
no Jardim Terramérica. P. 12

PDC É DESTAQUE

BIKE EM AGOSTO

ZARAMELO JR. | 13 DE JULHO DE 2021

ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE JUNHO DE 2021
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O lutador de jiu-jitsu Leonar-
do Pessina, de Americana, al-
cançou bons resultados no 
Rio Winter International 2021 
Open, realizou na Arena Mili-
tar Coronel Wenceslau, no Rio 
de Janeiro, nos dias 26 e 27 
de junho. Na disputa com ki-
mono, ele ficou com a meda-
lha de bronze (terceiro lugar) 
após derrota na semifinal pa-
ra o carioca Luís Theodoro. Na 
sem kimono, Pessina foi até a 
final e garantiu a medalha de 
prata (segundo lugar) ao per-
der por pontos para Marcos 
Paulo, também carioca.

Pessina é da categoria 
master pesado (até 94 kg) e 
sua próxima competição é o 
International Master South 
America, programado para o 
dia 27 deste mês, novamente 
no Rio. (ZARAMELO JR.)

PESSINA
TEM BONS
RESULTADOS
NO RIO WINTER

PAN GRILO COMANDA
TIME DO VÔLEI FUTURO

ESTÊVÃO CONQUISTA TÍTULO
NO TORNEIO ABERTO DA DS

DIVULGAÇÃOZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE JANEIRO DE 2020

O americanense Alexandro Neves Grilo, o Pan, 
48 anos, será o técnico do Vôlei Futuro Araçatu-
ba na temporada 2021/22 do Campeonato Pau-
lista e da Superliga B. Sua contratação foi anun-
ciada na semana passada pelo presidente Luís 
Henrique Reis. A diretoria renovou o contrato 
com sete jogadores que estavam no elenco e 
trouxe sete reforços.

Pan trabalhou em Araçatuba como assis-
tente entre 2006 e 2008 e agora volta pa-
ra ser o comandante do time. Com o técnico 
de Americana chegam os centrais Caio Rosa, 
Marcos Paulo e Moisés Andrade; os ponteiros 
Leonardo Cardoso, Alan Maciel e Gabriel Mo-
lina; e o levantador Erick Luiz. Continuam no 
clube os ponteiros/opostos Leonardo Amân-
cio e Alex Oliveira, os levantadores Christiano 
Bosnick e Mateus Garcia, o central Renan Mo-
raes; o líbero William Donda e o oposto João 
Pedro. O jogo de estreia será contra Guaru-
lhos, dia 20 de agosto, na casa do adversário.

Pan Grilo disse ao O JOGO que, mesmo com 
sua ida para o Vôlei Futuro, seguirá na coor-
denação do projeto de vôlei que há anos de-
senvolve no Flamengo, clube de Americana. Os 
treinamentos devem ser realizados por sua es-
posa Lilian Christina. (ZARAMELO JR.)

Tenista de Americana, Estêvão de Oliveira conquistou o títu-
lo da categoria 14 anos no torneio aberto da Academia Di Sal-
vi, em Valinhos. A competição aconteceu nos dias 26 e 27 de ju-
nho, com a presença de jogadores de diversas cidades.

Estêvão venceu os quatro jogos que realizou, perdendo ape-
nas um game. Na final, o americanense ganhou do paulistano 
Luiz Grecco por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/0.

De hoje (16) até domingo (18), Estêvão disputará torneio 
contando pontos para o ranking da FPT (Federação Paulista de 
Tênis) na Academia Slice Tennis, em Santana de Parnaíba, na 
Região Metropolitana de São Paulo. (ZARAMELO JR.)

DIVULGAÇÃO

O diretor de Marketing do Rio Branco, Thia-
go Barreto (foto), informou que o clube fará 
ação social neste sábado (17), na Sede Náu-
tica João Tamborlin, em benefício da Ins-
tituição Fraternal Terapêutica Olguinha. A 
campanha visa arrecadação de leite. Quem 
doar quatro litros ou mais, ganhará traves-
seiro da Kaline Confecções. A ação será no 
período das 9 às 13 horas. Também ama-
nhã, de maneira excepcional, a Loja do Ti-
gre terá atendimento no salão principal da 
sede náutica. Estarão à venda produtos ofi-
ciais do Rio Branco, como camisas, cami-
setas, bermudas, bonés, bolsas, chinelos e 
toalhas, entre outros.

A Sede Náutica João Tamborlin fica na 
Avenida Comendador Thomaz Fortunato, 
logo após o Iate Clube de Americana, no 
bairro Letônia, na região da Praia dos Na-
morados. Já a Instituição Olguinha está na 
Praça Allan Kardec, 170, no Jardim Brasil. 
(ZARAMELO JR.)

RIO BRANCO 
REALIZA AÇÃO 
SOCIAL NA 
NÁUTICA

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE MARÇO DE 2021
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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

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.

LENDAS DO FUTEBOL ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

A inda nos anos 1990, o 
ex-técnico da seleção 
brasileiro Carlos Al-

berto Parreira (foto) fez uma 
afirmação que nunca esqueci: 

“Se o futebol brasileiro tivesse 
um mínimo de organização, se-
ríamos a NBA do futebol!” Pas-
sados quase 30 anos de seu co-
mentário, uma reunião entre 
os 40 clubes das Séries A e B, 
acontecida no fim do mês pas-
sado, pode ser o início de novos 
tempos no futebol brasileiro.

Na verdade, há cerca de 
dez anos, essa iniciativa já po-
deria ter começado a dar re-
sultados, não fosse o indivi-

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

dualismo e a pequenez de 
Andrés Sanchez que, no cur-
to prazo, deu muitos bons re-
sultados em termos de títulos 
a seu time, mas, hoje, amar-
ga uma enorme dívida e dis-
puta campeonatos muito mais 
preocupado em não cair para 
Série B, apesar ser dono da se-
gunda maior torcida do Brasil...

O que está sendo progra-
mado é a criação de uma liga 
desses clubes, com uma ges-
tão do Campeonato Brasilei-
ro de maneira mais profissio-
nal e lucrativa. Essa liga daria 
a organização do campeona-
to à empresa que ofertar a me-

lhor proposta, no que concer-
ne a comercialização de direi-
tos e patrocínios. Fala-se em 
um montante aproximado de 
1,9 a 2,8 bilhões de reais.

Se uma má notícia, muitas 
vezes, vem acompanhada de 
outra má notícia, no caso, essa 
boa notícia vem acompanha-
da de uma outra boa notícia: o 
projeto de lei para incentivar os 
clubes a se transformarem em 
empresas foi aprovado no Se-
nado e se encontra para vota-
ção na Câmara dos Deputados!

Afinal, já é hora de os ti-
mes de futebol do Brasil dei-
xarem de ser lavanderias de 

dinheiro ilícito e entenderem 
que futebol não é “só” um 
mero passatempo para de-
zenas de milhões de brasilei-
ros, mas um negócio que en-
volve mais dinheiro que o or-
çamento de muitos estados 
da União. Assim como, o fis-
co poderá se atentar para es-
sa CBF que, invariavelmente, 
está mais pras páginas poli-
ciais que esportivas...

A atual realidade dos times 
brasileiros é, no mínimo, patéti-
ca! Formam, nas categorias de 
base, jovens promissores que, 
muitas vezes, nem chegam a 
estrear no time principal e são 

vendidos para a Europa e, com 
esses recursos, trazem joga-
dores em fim de carreira, a al-
tos custos, que não conseguem 
mais entregar o que se imagina-
va que eles, ainda, pudessem...

Arrogantes como somos, ao 
nos autoconferirmos o “troféu 
de povo mais esperto do mun-
do”, estamos, em realidade, jo-
gando dinheiro pela janela e 
assistindo, pelo preço de Sé-
rie A, a campeonatos com jo-
gadores de Série B...

UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL

AMERICANA, 16 DE JULHO DE 2021

COPA MAGSAC APONTA CAMPEÕES
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A Copa MagSac Embalagens 
de futebol minicampo, que mo-
vimenta sócios do Rio Branco 
na Sede Náutica João Tambor-
lin, definiu os campeões de três 
categorias. Tapeçaria America-
na/ALC Bolsas (jovens), Z Sport 
(senior) e Supermercado Salto 
Grande/Spazio Beach (interme-
diária) conquistaram o título em 
jogos marcados pelo equilíbrio.

A Tapeçaria Americana der-
rotou o Della Vita/Oral Sin por 2 
a 1, enquanto a Z Sport venceu 
o Posto 7 por 3 a 1. Já o Salto 
Grande bateu o Empório Trem 
Bom/L9 Eventos por 5 a 4 nos 
pênaltis, após empate em 2 a 2 

no tempo normal. Os artilhei-
ros do campeonato, em suas 
respectivas categorias, foram 
Eduardo Crivelaro, da Tapeça-
ria Ameriana, com 20 gols; Bru-

no Pizano, da Z Sport, com 19; 
e Rafael Marangone, do Salto 
Grande, com 15. Os troféus de 
goleiros menos vazados fica-
ram com Marcos Andreoli, do 
Della Vita, com 43 gols; Marcel 

Campeonato
reúne sócios
do Rio Branco
em jogos na
sede náutica

TAPEÇARIA AMERICANA
Evandro Guimarães, Caio Oliveira, 
Jhonattas Santos, Matheus 
Menegatti, Marcelo Simões, 
Gabriel Luzardi, Diego Santos, 
Gustavo Borges, André Luís 
Koruja e Eduardo Crivelaro

Z SPORT
Vinicius Carreon, Alex Queiroz, 
Tiago Bernardi, Evandro 
Guimarães, Cláudio Bonaldo, 
Tiago Souza, Maciel Medeiros, 
Paolo do Prado e Bruno Pizano

SALTO GRANDE
Éverton Pinheiro, Hygor Caires, 
Renan Robert Lima, Rodrigo 
Barbosa, Denis Willian, João 
Ricardo Oliveira, Vitor Longo, Rafael 
Marangone e Matheus Lovaglio

Lima, do TH Pinturas/Bar San-
ta Maria, com 28; e Éverton Pi-
nheiro, do Salto Grande, com 18.

A final da categoria super 
senior será no próximo dia 22 
entre os vencedores dos jogos 

K Decore/Clínica Import x Es-
critório Lex e Lafer Peças/Vidro 
Mania x Amantex Confecções/
Café Toninho, que estavam 
programados para a noite de 
ontem (15). O vice-presidente 

Administrativo do Rio Branco, 
Vinicius Carreon, informou que 
a edição do segundo semes-
tre da Copa MagSac Embala-
gens tem abertura prevista pa-
ra a primeira semana de agosto.

A Z Sport conquistou o título da categoria sênior

DIVULGAÇÃO
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

QUADRAS RECEBEM LED

“AMIGOS ATC” DEFINE DATA
DE ABERTURA DA 22ª EDIÇÃO

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Americana (Sosu) fi-
nalizou, no dia 6 deste mês, a instalação de iluminação LED nas 
quadras do Centro Municipal de Tênis Mário Coronelli. Com apoio 
da Secretaria de Esportes, foram implantados 80 pontos da nova 
iluminação, em substituição às luminárias antigas de vapor de só-
dio. A melhoria proporcionará mais eficiência e segurança.

Além da iluminação, os usuários das quadras também reclamam 
da qualidade do piso. A secretária de Esportes Graziele Resende 
disse que não há no momento nenhum planejamento para execu-
ção de melhorias, mas não descarta a possibilidade para o futuro. 
O centro de tênis faz parte do Complexo Poliesportivo Milton Fen-
ley Azenha – Centro Cívico -, no Jardim da Colina. (ZARAMELO JR.)

A 22ª edição do Torneio Amigos ATC de Raquetinha já tem data 
de abertura definida pelos organizadores: 4 de agosto, a partir das 
7 horas, com quatro jogos em duplas, no complexo de saibro da 
academia Americana Tennis Center, que fica na marginal da Rodo-
via Anhanguera, km 125,5 - sentido interior. A disputa vai até no-
vembro, sempre com rodadas às quartas-feiras. Os detalhes finais 
estão sendo alinhados por Ricardo Sayão e Rafael D’Agostini, que 
fazem parte da comissão organizadora do torneio. Ao todo, 16 jo-
gadores divididos em dois rankings estarão envolvidos. A cada se-
mana, são formadas duplas diferentes para as partidas.

O Ranking A terá Fred Faé (campeão da 21ª edição), Cris Ci-
pola, Franco Sardelli, Robson Ferro, Rafael Lima, Rogério Armond, 
Fernando Pires e Hugo Santiago (conquistou o acesso por ter si-
do campeão do B). Já o Ranking B será formado por Betão Soutel-
lo (rebaixado por ter ficado em oitavo no A), Fábio Pires, Ricardo 
Sayão, Marcelo Marusso, Maurício Ferreira (Zebu), César Dei San-
ti (foto), Sérgio Lião (Pivete) e Fernando Bilibio. A organização sa-
lientou que a relação oficial sairá até o próximo dia 20, pois existe 
a possibilidade de alguma alteração. (ZARAMELO JR.)

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

Um dos principais complexos esportivos de 
São Paulo, a Winner Academia já prepara a 
primeira edição do Winner Open de Beach 
Tennis, torneio com a chancela da FPT (Fe-
deração Paulista de Tênis). A competição 
está programada para agosto, entre os dias 
6 e 8, e a expectativa é reunir duplas de di-
versas cidades do Estado nas cinco quadras 
da modalidade - três delas inauguradas re-
centemente -, seguindo as normas de se-
gurança do Plano São Paulo. A disputa será 
em 10 categorias: Pró, 50+, 40+, 18+, 16+,12+ 
e A, todas no masculino e feminino; B e C, 
no masculino, feminino e misto. A premia-
ção será em torno de R$ 15 mil. As inscrições 
já estão abertas e podem ser feitas pelo si-
te oficial da FPT: www.tenispaulista.com.br.

A Winner Academia fica na Avenida Co-
mendador Emílio Romi, no distrito indus-
trial de Santa Bárbara d’Oeste, próximo à di-
visa com Americana. Além das cinco qua-
dras de beach tennis, a academia possui se-
te quadras de saibro para tênis e raquetinha. 
(ZARAMELO JR.)

WINNER PREPARA OPEN DE BEACH TENNIS
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PD’CHUMBO É DESTAQUE EM ANUÁRIO
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O Campeonato Pé de Chum-
bo, que vive em 2021 a sua 
16ª edição com a Copa Sóp-
neus Goodyear, é destaque 
no Anuário Kart Motor, uma 
das mais importantes publica-
ções dos esportes a motor no 
Brasil. Com prefácio do jorna-
lista Reginaldo Leme, a quarta 
edição da publicação traz ma-
térias e fotos dos principais 
campeonatos de kart realiza-
dos no País e no exterior du-
rante o ano passado.

O PD’Chumbo, pela tercei-
ra edição consecutiva, apa-
rece como único campeona-
to de grupo fechado no anuá-

rio do jornalista Erno Drehmer. 
São três páginas dedicadas à 
temporada 2020 do campeo-
nato que tem como funda-
dor e presidente o empresário 
Marcelo Marusso.

“Primeiramente, parabenizo 
o Erno pelo Anuário Kart Mo-
tor 4. Uma publicação com 
muito conteúdo e que engran-
dece a todos envolvidos com 
os esportes motorizados, prin-
cipalmente o kart. E também 
deixo devidamente registrado 
nosso agradecimento ao Er-
no e toda equipe envolvida no 
anuário pelo espaço dedica-
do ao Pé de Chumbo. Trabalho 
brilhante”, disse Marusso.

CALENDÁRIO
Nesta semana, o presiden-
te Marcelo Marusso confir-
mou oficialmente o calendá-
rio do segundo semestre da 
Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo. Ao to-

do, entre agosto e novem-
bro, serão realizadas seis eta-
pas. No momento, o campeo-
nato passa por período de fé-
rias dos pilotos e revisão dos 
equipamentos.

A retomada está marca-
da para o dia 20 de agosto, 
a partir das 15h30, em Pau-

línia. Em setembro, no dia 18, 
a partir das 9 horas, a rodada 
acontece em Araraquara. Ou-
tubro terá três etapas: dias 1 
e 2 (programação dupla), em 
Paulínia; e dia 16, em Limeira. 
E a final será no dia 20 de no-
vembro, em Paulínia.

Marusso cita
a qualidade
da publicação
do jornalista
Erno Drehmer

TOP 5
PRÓ

  PILOTOS PONTOS
 1º Rafael Contatto 227
 2º Douglas Pitoli 196
 3º Théo Trevisani 187
 4º Rogério Pompermayer 186
 5º Fernando S.André 184

LIGHT
  PILOTOS PONTOS
 1º Oswaldinho Nogueira 132
 2º Rafael Barberatto 118
 3º Mayckon Mota 117
 4º Fernando Rodovalho 115
 5º Ivan Dantas 115

Marcelo Marusso com a 
edição 4 do Anuário Kart Motor

ZARAMELO JR. | O JOGO | 13 DE JULHO DE 2021

MARCELO MARUSSO FICOU SEM MÁSCARA DE PROTEÇÃO APENAS NO MOMENTO DA FOTO PARA O JOGO
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FELIPE BARDI REALIZA SONHO DE CRIANÇA E BUSCA MEDALHA EM TÓQUIO
JOGOS OLÍMPICOS

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Com apenas 8 anos, após se 
destacar nos Jogos Escolares 
Municipais, Felipe Bardi dos 
Santos foi indicado pela profes-
sora Elaine Juliani, da Emef Flo-
restan Fernandes, para o técni-
co de atletismo Márcio da Costa 
Silva. Ali começava a trajetória 
do velocista de Americana, que, 
a partir do próximo dia 31, rea-
liza um sonho de criança e ini-
cia sua participação nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio.

Aos 22 anos e em sua pri-
meira temporada na categoria 
adulto, Felipe Bardi está con-
fiante e vai em busca da me-
dalha no Japão. Ele estará nas 
provas dos 100 metros rasos 
e no revezamento 4x100 junto 
com Derick Souza, Jorge Vides, 
Paulo André e Rodrigo do Nas-
cimento. E é no revezamento 
que o americanense vê maio-
res chances de estar no pódio.

Bardi, que está em Portugal, 
viaja amanhã (17) para a capital 
japonesa. Morando e treinando 
em Santo André - é atleta do Se-
si, comandado pelo técnico Darci 
Ferreira -, o velocista já tem traje-
tória vitoriosa no esporte. É tam-
bém sargento da Marinha e parti-
cipa de competições militares.

Em entrevista ao O JOGO, Feli-
pe Bardi falou do início do atletis-
mo, das conquistas, dos momen-
tos difíceis e dos planos para o fu-
turo. Confira os principais trechos!

ricana, em 2014, e fui para Pira-
cicaba, onde tinha a equipe de 
alto rendimento do Sesi. Foi ai 
que recebi o primeiro salário e 
até falei para mim mesmo “acho 
que virei atleta de verdade mes-
mo”. Treinava de segunda a sá-
bado. Ficou bem legal.

Já caiu a ficha que você 
estará numa Olimpíada?
BARDI A ficha ainda não caiu, 
né... (risos). Acho que vai cair 
quando chegar lá, quando che-
gar na Vila Olímpica. É um so-
nho, um sonho de criança. Fa-
lo até hoje que desde o primeiro 
dia, quando comecei no esporte, 
com 8 anos, lá atrás, tinha o so-
nho de participar de Jogos Olím-
picos. Já participei de Pan-Ame-
ricano, de Sul-Americano, de 
Mundial, um monte de competi-
ções, e só faltava a Olimpíada. É 
um sonho que está se tornando 
realidade com 22 anos, meu pri-
meiro ano na categoria adulto.

O que o esporte mudou 
na sua vida?
BARDI Mudou tudo, né. Estou 
no esporte desde criança. Ho-
je vivo do esporte. Tudo que te-
nho, devo ao esporte. Andar de 
avião, conhecer diversos paí-
ses. Devo muito ao Sesi por to-
da a estrutura e pela oportuni-
dade de ser um atleta olímpico. 
Minha família está radiante, es-
tá explodindo de alegria. Sem-
pre que eu corria bem, eles me 
aplaudiam. Se corria mal, me 

WWW.JORNALOJOGO.COM.BR

Como foi seu início no atletismo?
FELIPE BARDI Comecei com 8 
anos. Estudava na Emef Flores-
tan Fernandes, na Morada do Sol, 
e fui campeão dos Jogos Esco-
lares Municipais, se não me en-
gano nos 50 metros rasos e no 
salto em distância. A professora 
Elaine me indicou para a escoli-
nha do técnico Márcio, no Cen-
tro Cívico. Fui um dia, me lem-
bro que era uma segunda-feira, 
mais ou menos meados de mar-
ço, abril, e não sai nunca mais.

Quem foi seu maior 
incentivador?
BARDI Na época, foi o Már-
cio. Ele viu que eu tinha poten-
cial, que ia crescer, ficar mais alto, 
mais forte. Minha família e minha 
mãe também sempre me deram 
força, sempre fizeram o que po-
diam para que eu tivesse as me-
lhores condições no esporte.

Quando você se deu conta que 
o atletismo seria sua profissão?
BARDI Foi quando sai de Ame-

Minha família está radiante, está 
explodindo de alegria. Sempre que 
eu corria bem, eles me aplaudiam. Se 
corria mal, me aplaudiam também. 
Sempre estiveram comigo.”
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FELIPE BARDI REALIZA SONHO DE CRIANÇA E BUSCA MEDALHA EM TÓQUIO
FOTOS: WAGNER CARMO | CBAT E SESI | DIVULGAÇÃO

aplaudiam também. Sempre es-
tiveram comigo. Não me vejo 
fora do esporte. Não vejo Felipe 
Bardi fazendo outra coisa.

Acredita que tem chances 
de medalha em Tóquio?
BARDI Sim, acredito. No reve-
zamento, temos chances claras 
de sermos medalhistas. Esta-
mos numa vibe muito boa, o ti-
me está muito bom, a gente está 
treinando muito bem, a equipe é 
unida. Nos 100 metros é um pou-
co mais difícil, mas quero chegar 
na final. E se chegar, ai são oito 
raias e tudo pode acontecer.

Quando começou a competir, 
passava pela sua cabeça 
ser atleta olímpico?
BARDI Sim. Sempre tive o de-
sejo de ser atleta olímpico. Vou 
contar um fato que aconteceu 
logo que comecei. Em 2008, o 
Bolt (Usain) fez o que fez na 
Olimpíada de Pequim e assom-
brou o mundo com as três me-
dalhas de ouro. Ninguém conhe-
cia o Bolt. E eu falei “quero ser 
igual esse cara e na mesma com-
petição”. O Bolt me influenciou 
bastante para ser o que sou hoje.

Em algum momento 
pensou em desistir?
BARDI Já pensei sim. 2018 e 2019 
foram anos difíceis para mim, com 
lesões sérias, a principal delas no 
púbis. Foi a mais séria da minha 
carreira, fiquei quatro, cinco me-
ses parado. Perdi o ano. No ano 

seguinte, voltei correndo mal. Foi 
um momento muito difícil e até 
me questionei se conseguiria ser 
veloz novamente, voltar ao alto 
rendimento. Porque nesse perío-
do meus adversários correram e 
eu fiquei parado. Tinha dúvidas se 
estava no caminho certo, se não 
havia chegado a hora de parar. 
Tinha só 19, 20 anos, bem novo.

Entre tantas conquistas, quais as 
principais até aqui da sua carreira?
BARDI Vamos ver se lembro de 
todas... (risos). Sou tricampeão 
paulista, campeão brasileiro, cam-
peão sul-americano. No Sul-Ame-
ricano, participei de três edições 
e fui bronze, prata e ouro. Bronze 
no Pan juvenil. Sou medalhista no 
Troféu Brasil, bronze em 2017, uma 
medalha inédita, pois era juvenil e 
fui medalhista no adulto. Foi aí 
que apareci para o mundo do atle-
tismo. Sou campeão do GP Bra-
sil, vice do Troféu Brasil este ano. 
E sou campeão mundial esco-
lar, em 2015, na China. Por ai vai...

Planeja competir até 
quando? E depois, segue no 
esporte ou vai buscar outro 
caminho profissional?
BARDI Pretendo competir até ter 

mais de 30 anos, uns 33, 34 anos. 
Até onde o corpo aguentar. Cer-
to é que não quero parar cedo 
não. Ainda sou novo, tenho mui-
to a conquistar. Depois, preten-
do estudar, pois agora está mui-
to difícil para fazer faculdade por-
que passo muito tempo fora do 
Brasil. Nesta temporada, estou 
há quase seis meses. Comecei na 
Califórnia (EUA), aí teve o Mun-
dial na Polônia, voltei para o Bra-
sil, fui para o Equador no Sul-A-
mericano, agora estou em Portu-
gal e depois vou para Tóquio. Fi-
ca muito difícil conciliar os trei-
nos e os estudos. Pretendo estu-
dar sim, fazer Educação Física. E, 
talvez, ser técnico ou montar al-
gum projeto. Não tenho intenção 
de sair do meio do esporte.

Se fosse dizer “muito 
obrigado!”, a quem diria?
BARDI Nossa, tem muitas pes-
soas que costumo dizer que 
correm por mim, pois o Bardi 
não corre sozinho. Diria “mui-
to obrigado” à minha professo-
ra Elaine, que teve esse olhar clí-
nico e me indicou para o profes-
sor Márcio. À minha família, à 
minha mãe, meus treinadores. 
Só tenho a agradecer a todos.

Pretendo competir até ter mais de 
30 anos, uns 33, 34 anos. Até onde 
o corpo aguentar. Certo é que não 
quero parar cedo não. Ainda sou 
novo, tenho muito a conquistar.”
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• Circuito fechado de tv  • Alarmes monitorados 24 horas 
com viatura e via rádio (exclusivo) • Choque pulsativo  

• Monitoramento de imagens • Vigilância  • Portaria 24 horas 

RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO   (19) 3471-4515

A empresária Rosangela Ardito Cha-
ves, que é aniversariante desse do-
mingo, ganhou, no decorrer da se-
mana, sofisticada e intimista festa 
surpresa preparada especialmente 
pelo maridão Marcos Chaves e orga-
nizada pelas noras Michelle Covolan 
e Fernanda Correa. A recepção acon-
teceu no espaço de lazer da amiga, a 
designer de interiores Silmara Ca-
margo. A aniversariante achava que 
estava indo a um jantar com ami-
gos. Surpresa, não conseguiu con-
ter a emoção! Ainda mais diante do 
presentão do marido: uma imponen-

te BMW X5. Na ambientação, tons 
de nude, branco e dourado, super 
tendência na decoração entre ro-
sas, alstroemérias e balões em tama-
nhos diversos. O jantar assinado pe-
lo chef Anderson Borin estava bár-
baro. Destaque para a sopa Vichys-
soise trufada de alho poró com ba-
tata. Entre os pratos principais, irre-
sistíveis o filé suíno ao poivre acom-
panhado do risoto de alcachofra. Es-
pumante borbulhando nas taças, vi-
nhos encorpados e muita anima-
ção. Na trilha sonora, os hits do can-
tor Michel Jr. Parabéns, Rosangela!

A aniversariante Rosangela Ardito Chaves:
alegria, emoção e BMW X5 na festa surpresa.
No click, junto do maridão Marcos Chaves Adriana e Laerte Santichio

O casal Silmara
e Pedro Camargo

Rita e Lucas Carminatti

Fernanda Vertonha
e Kleber de Oliveira

Michelle Covolan, uma das organizadoras
da festa surpresa, com o marido Gustavo
Chaves, filho da aniversariante

Fernanda Correa, também organizadora
da festa surpresa, com o namorado
Romeu Chaves, filho da aniversariante
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BODAS DE 
MALAQUITA
Felicidades para o 
querido casal Mirian e 
Waldomiro Monteiro, que 
dispensa apresentações 
e que está completando 
invejáveis 56 anos 
de união feliz.

VELINHAS
Comemorando idade nova nessa sexta: 

Fatima De Nadai, Daniela Dos Reis Gonçalves, Beto 
Pirondi (foto), Layla Valadão e Celina Denadai Bazanelli.

No sábado é a vez de Melford Vaughn Neto, Eloisa 
Costa, Ceuli Suzigan (foto), Júnia Varella, Álamo 

Leonardo e Jean Cunha apagarem velinhas. E Lunilva 
Tonelli, Eduardo Giacobbe, Carla Cristina Schiavon, 

Marcelo Fazolin , Luana Caroline Ferrete Ramos Laroca 
e Juninho Bernuci são aniversariantes do domingo.

SEMI-NOVO DOTADO
Ai ai ai... E o industrial abastado e tradicional da pequena 
cidade interiorana da RMC, com cara de mau e arrogância 
ímpar, que se meteu numa saia justa que tá dando o que 
falar?! Na troca do importado por outro carrão mais caro, 
nosso protagonista entregou o semi novo na agência, mas 
deixou no carro uma pequena bolsa tipo nécessaire e, para 
espanto de todos, quando aberto o invólucro eis que surge 
um retumbante e imenso ser de borracha preta. A prótese 
gigantesca deixou a todos (cada um com seus motivos) bo-
quiabertos. Junto ainda com a anaconda, uma grande va-
riedade de cremes, capas e facilitadores de intubação, se é 
que me entendem! E pra piorar a situação, a relíquia foi de-
volvida pra filha do bambambã que apareceu pra levar um 
comprovante de endereço. Depois do susto ficaram per-
guntinhas no ar... Maldade do pessoal da agência? Burri-
ce do empresário bambi? Sorte da filha que ganhou uma 
grande herança? Qual seu comentário?! Tô rosa choque!

O cantor Michel Jr.
animou a noite Presentão: BMW X5

Carlos Franco e Neia Oliveira Natalia Santichio

Leonel Chaves, filho da aniversariante, com 
a mulher Milena Castilho e o filho Thiago

Rejane Parazzi e Marco
Covolan com o neto Lucca
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• Circuito fechado de tv  • Alarmes monitorados 
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)

• Choque pulsativo  • Monitoramento de imagens
• Vigilância  • Portaria 24 horas 

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

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

ATENAS BEACH É INAUGURADO EM NO
O Atenas Beach Sports, arena para es-
portes de areia, foi oficialmente inaugu-
rado no início do mês, em Nova Odes-
sa. Empreendimento dos sócios Thiago 
Gentil (que também é secretário de Es-
portes da cidade), Sandro Cherione e 
Sidney Hirano (foto), o espaço fica na 
Avenida Rodolfo Kivitz, no bairro Jar-
dim Primavera. O complexo possui sete 
quadras, sendo quatro exclusivas para 

beach tennis e três que também serão 
utilizadas para a modalidade, além de 
vôlei e futevôlei. Há ainda espaço pa-
ra alimentação, loja e estacionamento.

Além de locação e aulas das três 
modalidades, o Atenas Sports já tem 
calendário de torneios que realizará 
a partir de agosto, principalmente de 
beach tennis, que é o carro-chefe da 
arena. (ZARAMELO JR.)

CASTOR DEFINE ÚLTIMA VAGA DIRETA
A terceira e última vaga direta às se-
mifinais do campeonato de futebol no 
Castor Society será definida neste sá-
bado (17) com a realização da 14ª ro-
dada, que fecha a fase de classificação. 
Líder Contábil, com 24 pontos, e Sport 
& Vida, com 21, já carimbaram passa-
porte. Três times disputam a última 
vaga: Café Amorino, com 18 pontos, 
Castor e Vedras (foto), ambos com 16. 
Quem não passar direto, irá para a re-
pescagem junto com Orion Cores, que 

tem 13 pontos, e ISB Contábil, com 9. 
Os jogos de amanhã são Sport & Vi-
da x Orion, às 14h30; ISB x Castor, às 
15h30; e Vedras x Café, às 16h30.

Dinael, do Café Amorino, mantem-
-se como principal artilheiro com 26 
gols. Felipe Gobbo, do Líder Contá-
bil, e Patrik, do Vedras, ambos com 22 
gols, são os mais próximos. Ricardo, 
do Sport & Vida, com a média de 4,9 
gols, passou a ser o goleiro menos va-
zado. (ZARAMELO JR.)

DIVULGAÇÃO

Luiz Eduardo Salau (Dado), na 
Pró, e Marcelo Rodriguez (Inco-
tela), na Light, mantiveram-se na 
liderança de suas categorias na 
Copa Sanremo após a realização 
da quinta etapa da temporada 
2021, dia 3 de julho, no Kartódro-
mo San Marino, em Paulínia. Sex-
to colocado na rodada, Dado che-
gou a 224 pontos, 38 a mais que 
o segundo colocado Carlos Mura-
ri - a diferença era de 46. Incote-

la, que ficou em segundo lugar na 
etapa, agora soma 247 pontos, 3 
à frente de Luiz Antonio Cervo-
ne (Gran Hill - kart 21 na foto), que 
ocupa a segunda posição - a di-
ferença entre eles subiu 1 ponto.

O Top 5 da Pró conta com Da-
do Salau (224 pontos), Carlos Mu-
rari (186), Marcelo Arruda (177), 
Kaio Dias (160) e Eduardo Wer-
nek (156). Na Light, os cinco me-
lhores são Marcelo Incotela (247 

pontos), Luiz Cervone (244), João 
Gabriel (216), Fabio Bussamara 
(148) e Ricardo Lazinho (148).

Os ganhadores da etapa do iní-
cio do mês foram Marcelo Arru-
da, com 58 pontos na Pró, e João 
Dias, com a mesma pontuação na 
Light. Organizador da Copa Sanre-
mo, o preparador Ivan Milani infor-
mou que os pilotos voltam à pista 
de Paulínia no dia 14 de agosto pa-
ra rodada dupla. (ZARAMELO JR.)

LÍDERES MANTÊM POSIÇÃO NA SANREMO

STOCK CAR ALTERA DATA
Promotora da Stock Car Pro Series, a Vicar anun-
ciou quarta-feira (14) a antecipação de 22 para 8 
de agosto a data da sétima etapa da temporada. 
A prova continua marcada para o Autódromo In-
ternacional de Curitiba, mas ao invés do tradicional 
traçado misto será disputada pelo anel externo. A 
medida se deu em função da coincidência de datas 
com as 24 Horas de Le Mans, o que obrigaria alguns 
pilotos da principal categoria do continente a terem 
que fazer uma opção entre as duas competições.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 4 DE JULHO DE 2021

ZARAMELO JR. | O JOGO | 5 DE JUNHO 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

Nascimento
13 de julho de 1971, em 
Paulo de Farias-SP.

Profissão
Empresário e produto 
de eventos.

Como você é conhecido 
entre amigos e familiares?
Na família, Baninho. No grupo 
de amigos, Urb’s ou Baba. 
Com esse meu nome, não 
tem como ter apelido... kkkk

Time do coração
Palmeiras desde pequeno! 
Sou filho de santista e irmão 
de corintiano. Mas tinha 
um vizinho mais velho que 
me deu uma camisa do 
Palmeiras de presente e foi a 

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Juninho Sacillotto. Esse 
cara é fera, me impressiona 
a dedicação que ele tem 
em tudo que disputa.

E quem não é?
Os jogadores “chinelinho”. 
Essa nova geração do 
futebol não é nada ainda 
e fica se achando.

ARQUIVO PESSOAL

Faz alguma atividade física?
Muito pouco. Uma caminhada 
de vez em quando... kkk

Esporte favorito
Futebol. Gosto bastante, 
principalmente quando 
consigo ver pessoalmente 
no campo. A magia do 
campo de futebol, pode 
ser até uma partida de 
várzea, é muito louca...

Para qual esporte 
não leva jeito?
Todos... kkkk... Nunca 
tive aptidão por nenhum 
esporte. Não me acho bom 
em nada nessa área.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2021?
Torço pra que seja o 
Palmeiras! Com a manutenção 
da equipe e com algumas 
contratações pontuais, tem 
tudo para dar certo.

E quem vai pagar mico?
Atlético-MG. Investimento 
alto para o momento 
que vivemos no país, 
não vai aguentar bancar.

Programa de tv
Tá difícil um top hoje. 
O que mais gosto é o 
Jogo Aberto da Band.

Jornalista
Jota Jr. Profissional 
brilhante e ser humano 
mais ainda!

Gente boa
O goleiro Weverton. 
Nunca tive a oportunidade 
de conversar, mas pelo que 
vejo é um cara de origem 
humilde e que se mantem 
assim como profissional.

Mala
Neymar. Esse cara é muito 
chato, insuportável, se 

fosse humilde seria até 
mais do ele acha que é.

Bola cheia
Marcinho Rocha! 
Pelo projeto do Camisa 
1 em parceria com o 
Vander. Sucesso pra eles!

Bola murcha
Lei de apoio ao esporte. 
Precisava de um projeto 
de lei para as empresas 
terem incentivo para investir 
em todos os esportes e 
fazer do nosso país uma 
potência mundial

Com qual esportista 
faria selfie?
Evair e Edmundo. 
Jogavam muito!

Com qual não faria?
Fagner, do Corinthians. 
Esse cara é um cavalo e 
nunca é punido... kkkk

DE PRIMEIRA

primeira camisa de time que 
ganhei. Virou Palxão... kkk

Torce contra quem?
Corinthians sempre!!! Mas 
contra a desigualdade 
social também!!!

Ídolo
O ex-goleiro Marcão, figura 
que não tem quem não goste! 
Cara que honrou a camisa do 
Palmeiras até nos momentos 
difíceis. Merece aplausos.

Imagem inesquecível
Eliminação da Seleção 
Brasileira de 82. Que 
seleção era aquela!!!

Modelo de beleza
Paula, do vôlei.

URBANO BASTOS

PEDRINHO CORRE PELA PORSCHE
Pedrinho Aguiar, piloto americanen-
se, vai à pista neste final de semana pa-
ra a terceira etapa da Porsche Cup Bra-
sil, que terá corridas amanhã (17) e do-
mingo (18) no Autódromo José Car-
los Pacce, em Interlagos, na capital de 
São Paulo. Como não disputou a rodada 
de abertura, em Mogi Guaçu, em maio, 
pois testou positivo para covid, e teve 
problemas na segunda etapa, em Curiti-
ba, mês passado, Pedrinho aparece com 
apenas 7 pontos na categoria Carrera 
Cup. Seu objetivo, em Interlagos, é me-
lhorar a pontuação para subir na classi-
ficação. Hoje (16), acontecem os treinos 
livres. A corrida de amanhã está marca-
da para as 13h17, enquanto a de domin-
go será a partir das 13h22. (ZARAMELO JR.) R
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A triatleta Lara do Nasci-
mento Fernandes, de Ame-
ricana, ficou em quinto lu-
gar no Tri Power Brasil, com-
petição realizada em Caio-
bá, praia e balneário do mu-
nicípio de Matinhos, no Para-
ná, no domingo (11). Ela tem 
apenas 15 anos e participou 
na categoria 16/19 anos dian-
te de adversárias mais expe-
rientes e com físico já defi-

nido, condições que valori-
zam ainda mais o resultado. 
Lara completou o percur-
so de 25,75km com tempo 
total de 1h16m48s. A ame-
ricanense fez os 750 me-
tros de natação em 13m45s, 
os 20 km de ciclismo em 
39m45s e os 5 km de corri-
da em 23m18s, assegurando 
a quinta colocação no geral 
da categoria. (ZARAMELO JR.)

LARA FERNANDES 
FICA EM 5º LUGAR 
NO TRI POWER

DIVULGAÇÃO
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celioautomoveis.com.br

19 3406-4224
Av. Paulista, 207 • Colina • Americana

DESAFIO DE 12HS FICA PARA AGOSTO
BIKE DAY

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Inicialmente previsto para 12 de 
junho e depois transferido pa-
ra 24 de julho em razão da al-
ta ocupação de leitos para pa-
cientes com covid nos hospitais 
de Americana, o “12 Horas Bi-
ke Day” será realizado em nova 
data, segundo anunciaram os 
organizadores Thiago Cia, Val 
Tunussi Cia e Fred Alves nas re-
des sociais do evento.

Agora, o desafio foi remarca-
do para 21 de agosto e fará par-
te da programação da Semana 
Municipal do Ciclismo, instituí-
da em 2021 através de projeto 
do vereador Juninho Dias apro-
vado pela Câmara. Com a que-
da nos números de casos e in-
ternações por covid em Ame-
ricana, a organização do Bike 
Day alinhou a nova data jun-
to com a Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e Juventude.

O “12 Horas Bike Day” acon-
tece a partir das 6h30, com lar-
gada e chegada no Stay Move, 

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O Circuito Aberto de Raqueti-
nha planeja realizar em dezem-
bro uma etapa nas quadras 
do Esporte Clube Barbarense, 
em Santa Bárbara d’Oeste. De 
acordo com o gestor de plata-
forma esportiva Joel Olla Júnior, 
a ideia é que os jogos aconte-
çam entre os dias 2 e 5. “Nossa 
expectativa é que a pandemia 
esteja devidamente sob con-
trole para que possamos fazer 
o torneio”, disse o dirigente.

De acordo com Joel, o 5º EC 
Barbarense/PHS Samaratiano 
Saúde Open de Raquetinha era 
para ter acontecido em mar-
ço do ano passado, mas preci-
sou ser cancelado por causa da 

CIRCUITO

RAQUETINHA PLANEJA
ETAPA NO BARBARENSE

pandemia. Segundo o respon-
sável pelo Circuito, entre a últi-
ma semana de outubro e a pri-
meira de novembro, serão fei-
tos os ajustes finais e as confir-
mações de inscrições. Se hou-
ver desistência de alguma du-
pla já inscrita, os organizadores 
farão a devolução dos valores 
pagos em 2020. (ZARAMELO JR.)

Joel Jr. é o responsável pelo 
Circuito de Raquetinha

ZARAMELO JR. | O JOGO | 16 DE MAIO DE 2019

no Parque Universitário. São 
esperados ciclistas de toda re-
gião para desafio em oito cate-
gorias: solo masculino, solo fe-
minino, dupla masculina, dupla 
feminina, dupla mista, sexteto 

masculino, sexteto feminino e 
sexteto misto. É permitida par-
ticipação de bikes dos mode-
los speed, triathlon e mountain 
bike. Os dois melhores de cada 
categoria receberão premiação. 

O evento também terá caráter 
beneficente, com arrecadação 
de alimentos que serão distri-
buídos a entidades assistenciais 
de Americana por indicação da 
Secretaria de Esportes.

Thiago Val e Fred são os organizadores do Bike Day
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