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Aos 67 anos, José Ângelo Coelho não quer nem saber de sedentarismo. 
Assim que se aposentou, em 2016, passou a realizar caminhadas de longa 
distância. Até aqui, são mais de 2 mil km percorridos por três países. P. 6 e 7
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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.

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Os americanenses Júlia Cam-
pana Romi e Rafael Oliveira 
(Linguiça) sagraram-se cam-
peões da categoria Mista C em 
etapa do Circuito DF4 de Bea-
ch Tennis, que aconteceu na 
arena Rimini, no bairro Frezza-
rin, entre sexta-feira (16) e do-
mingo (18). Na final, eles supe-
raram os paulistanos Manue-
la Wagner Martinez e Gabriel 
Martinez Pereira por 6/4, em 
jogo de bom nível técnico.

A etapa da Rimini Beach 
Tennis teve a participação de 
195 duplas, sendo 83 masculi-
nas, 57 femininas e 55 mistas. 

“Foi um sucesso. A etapa atin-
giu número próximo ao limi-
te e a arena tem espaço mui-
to bom. Os proprietários foram 
muito atenciosos. Americana é 
uma cidade pujante no desen-
volvimento da modalidade”, 
disse Rodrigo Fidel, organiza-
dor do Circuito e coordenador 
de beach tennis da FPT (Fede-
ração Paulista de Tênis).

Além de Júlia Campana e 
Rafael Linguiça, na Mista C, as 
demais duplas campeãs em 
Americana foram:

MASCULINO Breno Lodi e 
Victor Peres, na Pro; Lucas 
Lima e João Melo, na A; 
Bruno Stoppa e Otávio Souza, 
na B: Felipe Cintra e Lorran 
Santos, na C; Enzo Mello e 
Enzo Dores, na Sub-12; Felipe 
Santarelli e Lucas Lima, na 
Sub-16; e Bruno Batista e 
Pierre Schrappe, na 40+.
FEMININO Marina Ohno 
e Danielle Marques, na A; 
Manuela Pingituro e Manuela 
Junqueira, na B; Bruna 
Faria e Michela Garcia, na 

JÚLIA E LINGUIÇA
SÃO CAMPEÕES 
NO CIRCUITO DF4

BEACH TENNIS

Torneio teve
a participação
de 195 duplas
de diversas
cidades de SP

C; Marina Greghi e Rebecca 
Simas, na Iniciante; Simone 
Pingituro e Regina Joaquim, 
na 40+; e Flávia Saad e 
Maria Tedesco, na 50+.

MISTA Marina Ohno e Bruno 
Moreira, na A; e Maria Sorci 
e Felipe Santarelli, na B.

A etapa do Circuito DF4 
serviu como pré-inauguração 

da Rimini Beach Tennis, arena 
que conta com sete quadras, 
lojas e bar. O complexo fica na 
sua Suriname, 313, no Frezza-
rin, próximo à Avenida Brasil.

Júlia Campana e Rafael Linguiça conquistaram título na arena Rimini, no Frezzarin

ARQUIVO PESSOAL

FUTEVÔLEI

VG SPORTS APONTA VENCEDORES

Professores e alunos da VG Sports no torneio interno na unidade 2

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A VG Sports realizou, sábado 
(17), mais uma edição do Tor-
neio Interno de Futevôlei, com 
jogos na unidade 2, no Jar-
dim Terramérica. De acordo 
com o diretor e professor Vi-
nicius Gonçalles Furtado, par-
ticiparam alunos da academia 
em quatro categorias. Na Ama-
dor, os campeões foram Willian 

e Misame, com Wagão e Viní-
cius em segundo lugar e Willian 
e Daniel em terceiro. Na Inter-
mediário, os vencedores foram 
Luan e Lucas, enquanto Joabe 
e Ari ficaram na segunda posi-
ção e Gui e Léo na terceira.

Na Misto, Léo e Brisa garan-
tiram o topo do pódio, seguidos 
por Vinicius e Eliane, em segun-
do, e Wilian e Letícia, em terceiro. 
Por fim, na Iniciante, pela ordem, 
os melhores Foram Alexandre/

Dênis, Henrique/Lima e Alisson/
Adonis. Na Kids, o torneio serviu 
como apresentação.

“Além de verificar a melhora 
técnica dos alunos, o torneio ser-
viu, principalmente, para unir ca-
da vez mais a família VG Sports”, 
salientou Vinicius.

Em setembro, nos dias 18 e 19, 
a VG Sports realizará a 1º Copa 
Shopping da utilidade de Fute-
vôlei nas categorias Iniciante, In-
termediário, Master e Amador.

VG SPORTS/PAULA REYD | DIVULGAÇÃO
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A Grae Team Assessoria Es-
portiva movimentou 77 atle-
tas no Desafio de Romeiros, 
domingo (18), com largada no 
portal da Estrada Parque, em 
Itu. Foram 41 homens e 36 mu-
lheres, sendo que deste to-

tal 62 fizeram a meia marato-
na de 21 km até Cabreúva e 15 
fizeram a maratona de 42 km 
até Pirapora do Bom Jesus.

De acordo com o coach Gui-
lherme Rodrigues, todos os par-
ticipantes integram a assessoria 
de Americana e o desafio atin-
giu o objetivo de manter os atle-
tas motivados neste período de 

pandemia. Quem concluiu os 
percursos receberam medalhas.

“A Estrada Parque é conhe-
cida pelo grau de dificuldade 
que impõe aos atletas, pois tem 
muitas curvas e bastante ga-
nho de altimetria. É bem sinuo-
sa e com natureza exuberante. 
Não houve preocupação com o 
tempo dos atletas. O importan-

te era concluir as distâncias, se-
ja da meia ou da maratona”, ex-
plicou Guilherme, que ressaltou 
o apoio da equipe de staff, for-
mada por alunos voluntários da 
própria assessoria.

O Desafio de Romeiros da 
Grae Team teve patrocínio da 
Retornopar e apoio da Etiq 
Plast e Stampare.

ATLETISMO

GRAE TEAM MOVIMENTA 77 NO DESAFIO

Atletas da Grae Team na Estrada Parque

RODNEI HIGA | DIVULGAÇÃO

AMERICANA LEVA 15 A BRASILEIROS
NATAÇÃO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A Natação Americana terá 15 
atletas nos Campeonatos Bra-
sileiros de Inverno, que come-
çaram ontem (22) e se esten-
dem até o próximo dia 31 em 
duas capitais. O maior número 
de nadadores - 11 no total - es-
tá em Belo Horizonte (MG) para 
o Troféu Ruben Dinard de Araú-
jo da categoria infantil, na pisci-
na de 50 metros do Minas Tênis 
Clube. As provas tiveram início 
ontem e vão até amanhã (24).

Os representantes de Ame-
ricana na capital mineira são 
Manuela Ballan Sega, Thays 
Lira dos Santos, Rani Ganime 
Jordão, João Bodemeier, Ma-
teus Mometti Prado, Yarno 
Pansere, Evandro Buck de Go-
doy Bueno, Gianlucca Sayão 
Melotti, Vinicius Sachetto, Isa-

bela Piragine e Luan de Olivei-
ra. O Brasileiro Juvenil e Ju-
nior - Troféu Dr.Tancredo Ne-
ves - acontece na próxima se-
mana, entre quarta-feira (28) 
e sábado (31), na piscina de 
50 metros do Centro Esporti-
vo Santos Dumont, em Reci-
fe (PE). Vitor Ballan Sega, Jú-
lio César Covolam, Lucas Pele-
grini e Matteo Vissotto compe-
tem por Americana.

PAULISTA
No Campeonato Paulista de In-
verno, semana passada, na As-
sociação Bauruense, em Bauru, 
a Natação Americana conquis-
tou total de 44 medalhas, sen-
do 14 de ouro, 17 de prata e 13 
de bronze nas categorias petiz, 
infantil e juvenil/junior.

Os destaques individuais 
foram os irmãos Vitor e Ma-
nuela Ballan Sega, que foram 

ouro nas três provas que dis-
putaram e também ficaram 
com as medalhas de Melhor Ín-
dice Técnico e Eficiência.

Os demais medalhistas de 
Americana foram Anna Dian, 
Ana Caroline Azanha, Lucas 
Dé, Eduardo Sperandio, Otá-

vio Viana, Antonio Kieper, Da-
vi Bankoff, Rani Jordão, Gian-
lucca Melotti, Vinicius Sacheto, 
Isabela Piragine, Mateus Mo-
metti, Thays Lira, Matteo Vis-
sotto, Júlio Covolam, Juliane 
Cavalcanti e Lucas Pelegrini.

Competições
acontecem em
Belo Horizonte
e Recife até o
próximo dia 31

Vitor Sega estará em Recife, na próxima semana, para o Brasileiro

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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> Rio Branco segue sua preparação para a 
Segunda Divisão. Na quarta-feira (21), o time de 
Bira Arruda atropelou o Barcelona de Capela 
por 7 a 0, em jogo-treino do Estádio Décio Vitta.

> O Barcelona de Capela é da Vila 
Santo Antonio, da capital, e seu grande 
feito no futebol foi revelar o atacante 
Diogo Costa, que jogou por times como 
Chelsea e Atlético de Madri e defendeu 
as seleções do Brasil e da Espanha.

> A preparação do Rio Branco começou no 
dia 1º de março. Talvez seja o time que há mais 
tempo esteja em atividade para o campeonato.

> Dirigentes estão otimistas. 
Entendem que fizeram o melhor 
dentro das condições do clube.

> A bola rola pra valer a partir de agosto. 
A estreia do Tigre será no dia 21, contra 
o Grêmio Sãocarlense, no DV.

> Secretaria de Esportes tem divulgado 
a execução de obras de melhorias em 
diversos espaços. Legal. Realmente 
é preciso deixar tudo em ordem.

ORGULHO
Primeiro técnico do velocista 
Felipe Bardi, Márcio da Costa 
Silva (foto) está orgulhoso em 
ver na Olimpíada de Tóquio 
o jovem que conheceu ainda 
criança. Tenente do Exército 
há seis anos, o treinador 
mantém o jeito discreto 
de sempre, mas diante da 
insistência de jornalista 
mala do O JOGO, falou um 
pouco sobre sua expectativa 
quanto ao desempenho do 
atleta americanense em solo 
japonês. “É um orgulho ver onde ele está. O Felipinho 
sempre teve o sonho de ser um Bolt (Usain) e hoje é um 
dos melhores velocistas do mundo. Como ainda é muito 
jovem (22 anos), é difícil dizer até onde pode chegar, se 
será campeão olímpico e mundial, mas tem potencial 
enorme. Esses dias falei com ele e disse que espero que ele 
corra abaixo de 10 segundos na hora certa”, disse Márcio.
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Esta semana, o 
ex-piloto Darcy Dian 
Junior postou foto 
falando das saudades 
que sente do pai, 
falecido há exatos 
20 anos. Darcy, o 
pai, sempre teve 
ligação forte com o 
esporte, jogando e 
patrocinando times 
em campeonatos 
de minicampo e 
futsal. Sua grande 
paixão era ver o filho 
correr de kart. Junior 
sempre foi um piloto 
talentoso, arrojado 
e vitorioso, mas teve 
que interromper o 
sonho após a morte 
do pai. A foto, que 
foi postada nas 
redes sociais e 
reproduzo aqui, é de 
1999, no kartódromo 
de Descalvado, 
momentos antes 
do início de corrida 
do Campeonato 
Paulista do Interior. 
A partir da esquerda, 
estão: Darcy Dian, o 
preparador Claudir 
Sisdeli (que faleceu 
este ano), Dian 
Júnior e o mecânico 
Rodrigo Bedore 
(hoje comandante 
da RB3 Preparação).

ARQUIVO PESSOAL

> Com o controle da pandemia, a 
tendência é que a partir de 2022 seja 
possível a realização de competições, 
torneios e eventos esportivos.

> Há muita coisa que pode ser feita em 
ginásios, campos, pistas, etc. Vamos 
ver o que vem pela frente, afinal, cabe à 
Secretaria de Esportes fazer esportes.

> Beach tennis é a nova mania entre quem 
curte esporte em Americana e região. 
Homens, mulheres, adultos, crianças, 
enfim, as quadras têm ficado lotadas.

> Palmeiras x São Paulo nas quartas de 
final da Taça Libertadores. Como diria 
Galvão Bueno, haaaaaja coração!

> Abraços aos amigos do grupo de 
whats “Will, o deslocado”: Alessander 
Pitu, Renatinho Silva, Alex Ferreira, 
Bachin Junior, Cesar e Fábio Polidoro, 
Jairinho Silva, Junior Delboux, Luiz 
Peninha, Pastor Ailton, Ricardo 
Arbex, Sandro Lima e Tóny Cristino.

> Bom final de semana! Cuidem-se!

4
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CASAGRANDE ENCARA PROVA DE 1H
AUTOMOBILISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O piloto Fábio Casagrande, de 
Americana, vai à pista neste fi-
nal de semana para a segunda 
etapa do TCR South America, 
que acontece no Autódromo 
Internacional Raul Boesel, em 
Pinhais, na região metropolita-
na de Curitiba, no Paraná. Ele 
dividirá o volante do Alfa Ro-
meo da equipe Propcar Racing 
com o canadense James Vance.

A corrida em Curitiba terá 
duração de uma hora (ou 40 
voltas), já que a etapa é endu-
rance. Casagrande viaja hoje 

(23) para a capital paranaen-
se e amanhã (24) participa dos 
treinos livres e dos classificató-
rios para definição do grid de 
largada. A prova no domingo 
(25) está marcada para as 12h13.

Na abertura da temporada, 
dias 26 e 27 de junho, no au-
tódromo de Interlagos, em São 

Paulo, Casagrande enfrentou 
problemas e não teve jornada 
como esperava em seu retor-
no ao automobilismo, soman-
do apenas 7 pontos com o no-
no lugar em uma das corridas.

“Os treinos foram bons, mas 
as corridas não saíram do jei-
to que esperava. Na primeira, 
larguei mal, perdi posições e o 
carro ainda teve problemas de 
freios. Fiquei na pista mais pa-
ra poder pontuar, pois não con-
seguia ter ritmo. E na segunda 
fiz apenas sete voltas. Minha ex-
pectativa era brigar entre os cin-
co primeiros, mas não foi possí-
vel”, comentou Casagrande.

Piloto de
Americana
vai correr
em parceria
com canadense

Casagrande busca melhor desempenho na etapa endurance no Paraná

DUDA BAIRROS

Não foi a rodada dos sonhos, longe 
disso, mas ao menos Pedrinho Aguiar 
saiu do autódromo de Interlagos, em 
São Paulo, com 17 pontos na tercei-
ra etapa da Porsche XP Private Cup. 
O piloto de Americana ficou em nono 
lugar na corrida de sábado (17) e em 
sétimo na de domingo (18), subindo 
na classificação da Carrera Cup.

Agora, Pedrinho totaliza 24 pon-
tos e aparece em 14º lugar da cate-
goria, entrando na disputa por posi-
ções no bloco intermediário do cam-
peonato. A próxima etapa, nova-
mente em Interlagos, será nos dias 
14 e 15 de agosto, marcando a aber-
tura do Endurance Series (prova de 
300 km). (ZARAMELO JR.)

PEDRINHO 
CONQUISTA 
17 PONTOS 
NA PORSCHE

DIVULGAÇÃO



6 ESPORTE

celioautomoveis.com.br

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

APOSENTADO, COELHO JÁ 
PERCORREU MAIS DE 2 MIL KM

CAMINHADAS DE LONGA DISTÂNCIA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr @zaramelojr

Engana-se totalmente quem pensa 
que vida de aposentado limita-se a 
dormir e ver televisão sentado no 
sofá. Ainda mais quando se fala de 
José Ângelo Coelho, 67 anos, tam-
bém conhecido pelos apelidos de 
Alemão e Capitão. Nascido em Jaú, 

veio para Americana quando tinha 
12 anos e há quase meio século está 
casado com Sueli Bonaldo.

Engenheiro civil com algumas 
pós-graduações, entre elas, em 
gestão ambiental, trabalhou duran-
te 44 anos numa empresa de Vali-
nhos. Aposentou-se em janeiro de 
2016. O espírito esportivo - sempre 
jogou futebol em campeonatos mu-

nicipais e nos minicampos dos clu-
bes - o levou, assim que chegou a 
aposentadoria, a dedicar-se a cami-
nhadas de longa distância e bike.

E, após o “Caminho do Sol”, que 
marcou sua estreia, nunca mais pa-
rou. Até aqui, foram mais de 2 mil km 
percorridos por cidades e estados do 
Brasil, do Chile e da Venezuela. E ele 
não tem a menor intenção em parar. 

Pelo contrário, vai seguir em frente 
nas estradas (a maioria de terra).

Além de atividades físicas, Coe-
lho tem agenda repleta. Está envol-
vido em trabalhos voluntários, faz 
parte do comitê gestor do condo-
mínio onde mora, é integrante de 
entidade, cuida do jardim, da hor-
ta e da piscina da casa e também 
do carro, lê dois livros por mês e faz 
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cursos pela internet. Ah, e claro, 
programa suas caminhadas.

“Essa impressão que aposen-
tado fica só dormindo e ven-
do tv não é bem assim. Tenho 
agenda cheia. É fundamental 
para saúde física e mental man-
ter-se ativo”, ensina Coelho, que 
falou com O JOGO. Confira os 
principais trechos da entrevista!

Há quantos anos o senhor 
realiza as caminhadas 
de longa distância?
JOSÉ ANGÊLO COELHO Já jo-
guei bastante futebol na minha 
vida, inclusive por aqui no Ama-
dor, depois no Senior, disputei 
vários campeonatos de mini-
campo no Rio Branco e no Ve-
teranos. No entanto, minha vida 
profissional não permitia muitos 
compromissos, pois viajava bas-
tante e ficava fora de America-
na, principamente nos dias em 
que havia jogos. Por isso, pas-
sei a me dedicar a caminhadas e 
um pouco de atividade em aca-
demia. Logo que me aposen-
tei, comecei a incentivar a par-
te de caminhada, que me adap-
tei bastante, e bicicleta também. 
Há seis anos venho com bastan-
te intensidade na caminhada.

Como surgiu a ideia 
das caminhadas?
COELHO Vendo meu computa-
dor, aqui em casa, recebi uma 
mala direta do “Caminho do Sol”, 
que sai de Santana de Parnaí-
ba e vai até Águas de São Pe-

dro, uma réplica do “Caminho de 
Santiago de Compostela”. É um 
caminho particular, organizado 
e capitaneado pelo escritor Jo-
sé Palma. Foi o primeiro cami-
nho que fiz. Foram 264 km em 12 
dias. E ai me apaixonei pela ca-
minhada de longa distância.

Qual foi a mais longa de 
todas? E a mais curta?
COELHO A mais longa que fiz, 
tem empate técnico. “Caminho 
da Fé” e, mais recente, “Cora Co-
ralina”, em Goiás, ambas com 
320 km. A mais curta foi um pro-
blema que tive, quando estava 
fazendo em Minas Gerais o “Ca-

minho de Nhá-Chica”, uma santa 
que tem santuário em Baipendi, 
ao lado de Caxambu, e que re-
centemente foi canonizada pe-
lo Papa Francisco. Na metade do 
caminho, com 120 km, tive o azar 
de pisar num buraco, sofri tor-
ção de tornozelo e precisei pa-
rar e retornar. Ficou sendo só a 
metade, por isso foi a mais curta, 
mas ainda pretendo terminá-la.

Durante todo esse período, 
quantos km o senhor 
percorreu? Passou por quantas 
cidades e quantos estados?
COELHO Somei mais ou menos e, 
fora os treinamentos, passou de 2 

mil km de caminhada. Foram inú-
meras cidades, certamente mais 
de 50, mais de seis estados e fo-
ra do Brasil também caminhei no 
Chile e na Venezuela.

Faz alguma preparação 
frequente ou apenas quando 
tem caminhada marcada?
COELHO Pratico caminhada dia-
riamente, intercalando com bike. 
Faço 10 km com minha esposa 
num dia, no outro faço 20 km, 
outro faço 8 km, sábado e do-
mingo dou uma descansada, e 
alguns dias pedalo 50, 60 km e 
algumas vezes batendo 90, 100 
e 110 km de bike, principalmente 

quando a galera está com bas-
tante gás. E também faço um 
pouco de academia, deveria fa-
zer mais, para reforço muscular 
para evitar estiramento e cãi-
bras durante as caminhadas.

O que mais o motiva a 
manter-se nas caminhadas?
COELHO É um relax. É muito inti-
mista, pois cada caminhada tem 
um significado, as paisagens nos 
remetem para a infância, lem-
brando o que passamos, há uma 
parte mística em que se reza e 
canta muito. A caminhada nos 
faz refletir muito, além de conhe-
cer novas culturas, novas pessoas.

Quais os principais desafios 
enfrentados até hoje?
COELHO Fiz duas caminhadas 
sozinho de 260 km cada. Ho-
je não faço mais. Precisava fa-
zer essas duas para me auto-

-afirmar que poderia sobreviver 
sozinho. Cheguei a caminhar 10 
horas, 30 km, sem ver uma úni-
ca alma. A caminhada é bastan-
te interessante para que possa-
mos identificar que somos ca-
pazes de fazer isso.

Quando foi a última 
caminhada?
COELHO Foi em junho, o “Ca-
minho de Cora Coralina”, saindo 
de Corumbá, a 130 km de Brasí-
lia, até a Cidade de Goiás, anti-
ga capital do Estado. Foram 320 
km e ainda subimos o Monte dos 
Pirineus e a Serra de Jaraguá.

Já tem alguma nova agendada?
COELHO Tenho sim. Será o “Ca-
minhos de Caravaggio”, com 
200 km em oito dias. Inicia-
remos em Gramado e chega-
remos em Farroupilha, no Rio 
Grande do Sul, entre os dias 8 e 
17 de setembro.

Se fosse dizer “muito 
obrigado”, a quem diria?
COELHO Não tenha dúvida que 
para a minha esposa. Fizemos 
recentemente 43 anos de casa-
mento, mais cinco de namoro. 
Estamos juntos há quase meio 
século. É minha incentivadora e 
minha parceiraça.
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Juntos há 25 anos, Elizete Rocha e 
Sergio Evangelista Souza, o conhe-
cido Patrulheiro Evangelista, já es-
tavam festejando as bodas de pra-
ta. Nesse tempo todo, muito amor, 
carinho e respeito, além de dois fi-
lhos: Joshua e João Pedro. Mas fal-
tava o casamento acontecer “ofi-
cialmente”. Com o casamento do 
filho mais velho, Joshua, com En-
dy, no final do ano passado, Elize-
te e Evangelista sentiram-se inspi-
rados. Após duas décadas e meia, 
eles finalmente disseram o ‘Sim’ 
com cerimônia emocionante se-
guindo todos os protocolos de se-
gurança, na Igreja São João Bos-
co. A celebração foi do padre Ara-

mis Biaggi, amigo da família. A noi-
va usou vestido sob medida com 
corpo em renda e saia volumosa. 
Ao som do musical de Elis Lahr Ca-
pucci, Elizete entrou acompanhada 
de Joshua. No altar, um noivo ali-
nhadíssimo e bastante emociona-
do. Após a celebração, recepção 
intimista na Churrascaria Fogo No-
bre. Na ambientação, imenso pai-
nel verde com arranjos de rosas e 
alstroemérias em vasos de cristais. 
O bolo clean de andares também 
era ornamentado com flores. Tudo 
com assessoria de Gisele Scherma. 
Para a lua de mel, momentos e ro-
mantismo e animação em Natal, no 
Rio Grande do Norte. Felicidades!

BODAS DE 
ALEXANDRITA

Casal dos mais 
queridos e engajados 

nas causas sociais, 
Cristina e Ricardo 

França estão 
completando 26 anos 
de casamento e muita 

paixão. Parabéns!

Os noivos Elizete Rocha e Sergio Evangelista Souza:
casamento ‘oficial’ após 25 anos de união

Patrícia da Cunha Soares
Arouca e o marido
Carlos Henrique Nunes
de Siqueira Arouca

Andreia Marinho e Beto Lahr



AMERICANA, 23 DE JULHO DE 2021  9 SOCIAL

MUNDO DA LUA
Ai ai ai... E a lulu badalada e bem conhecida 
que gastou um rim pra realizar festa de 15 

anos da filha - meio clandestina - em tempos 
de pandemia?! Festa chique com pompa 
e circunstância, mas ninguém apareceu. 

Nem as amigas que iam dançar. Em pânico, 
começou a ligar pros convidados e descobriu 

que havia marcado no convite data pra 
uma semana depois. E a ‘cerimonilista’ nem 

percebeu o erro. Resultado, a debutante 
está traumatizada. Chicotada na Marilú!

VELINHAS
Comemorando 

idade nova nessa 
sexta-feira: Érica 
Falsirolli Franchi, 

Levi Prestes (foto), 
Rafael Valerio e 

Rogerio Mariano. No 
sábado é a vez de 

Teresa Martins Coelho, 
Nívea Penachioni, 

Cris Samartin, Dani 
Nascimento Lima e 

Aline Salvi assoprarem 
velinhas. No domingo, 
Tiago Fernandes, Sueli 

Mobilon, Daniela 
Gutierrez Rigo e 
Luan Dolenc são 

aniversariantes do dia!

É PIC!
Parabéns para 

Kaline Zabani Alves 
Maria, que dispensa 

apresentações e 
que é aniversariante 

dessa segunda.

Suelen e Ibanez Mendes

Flávia e Elvis
Mazzetto com
a filha Alice Os noivos com os padrinhos Iara e Aquiles Kílaris

João Pedro Evangelista,
filho dos noivos

Graziela e Lucas Castro

Alessandra Vilane
e Wagner Sanches

Fernanda e Fabrício Costa

Rodrigo Bianconi e
Andréa Cavicchiolli

Andréa e
Hugo Santos

Júlia Santarosa e
Evandro Lobregate

Joshua Evangelista, filho dos
noivos, com a mulher Endy
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(19) 3467-2201

MATRIZ - SÃO PAULO

Nome completo
Claudio Cintra Canalonga.

Nascimento
15 de novembro de 
1974, em São Paulo.

Profissão
Gerente comercial. 20 anos 
no segmento premium 
de marcas de autos de 
luxo. Hoje, autônomo.

Como você é conhecido 
entre amigos e familiares?
Cana.

Time do coração
Santos Futebol Clube. Meu 
pai, apesar de ser palmeirense 
enrustido, foi alfaiate que 
ganhou fama através do maior 
time de todos os tempos: 
o Santos de Pelé & Cia.

E quem não é?
Acho que não tenho nenhum 
desafeto no esporte.

Faz alguma atividade física?
Hoje sou praticante 
de triathlon.

Esporte favorito
Ciclismo, pela sensação 
de liberdade.

ARQUIVO PESSOAL

Para qual não leva jeito?
Acho que basquete, 
talvez pela altura, apesar 
de ter jogado vôlei até 
pela seleção santista e 
uma breve passagem 
pelo extinto Banespa.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2021?
Os chineses, porque criaram 
um vírus e sempre tiveram 
a cura. Assim, continuaram 
treinando na pandemia.

E quem vai pagar mico?
A seleção brasileira de 
futebol, pois não pode 
perder a “tradição” dos 
últimos tempos de brinco, 
tatuagem e cabelo ridículo. 
Como dizia um amigo 
meu que faleceu este 
ano: “muita alegoria pra 
pouco samba no pé.”

Programa de tv
“Os Donos da Bola”. É 
diversão na certa.

Jornalista
Pô, vou dar uma cancha 
pro Zara. Cara versáril, que 
fala de vários esportes, 
estuda sobre o que vai 
falar e faz excelente 
trabalho numa cidade do 
interior. Também tenho 
um amigo que acho 
bastante interessante 
por fazer trabalho 
diferente, podcast sobre 
esportes de Endurance 
com atletas e pessoas 
comuns que encaixam o 
esporte em suas vidas.

Gente boa
As pessoas que promovem 
qualquer modalidade 
para beneficiar crianças e 
futuros cidadãos ou atletas.

Mala
Políticos que usam do 
esporte para promover 
sua perpetuação em 
cargo público.

Bola cheia
Novak Djokovic, 
principalmente pela 
humildade que passa. 
O tênis, por ser um esporte 
elitizado, tem um dos 
caras que marcará para 
sempre uma geração.

Bola murcha
Atletas que desrespeitam 
cor, religiao ou qualquer 
outra coisa com opinião 
contrária às suas. Somos 
atletas e seres humanos. 
Não deve exitir nada 
disso em um mundo que 
ja está tão pesado.

Com qual esportista 
faria selfie?
Cristiano Ronaldo, 
pela resiliência.

Com qual não faria?
Galvão Bueno. Tá “gagá” 
e sempre foi um cara 
arrogante com seus 
colegas de trabalho.

DE PRIMEIRA

Torce contra quem?
Corinthians. Todo mundo 
é contra o Corinthians.

Ídolo
Ídolo você adquire 
geralmente novo. No 
futebol, Zico. No triathlon, 
Mark Allen. Na natação, 
Michael Phelps.

Imagem inesquecível
Ouro do Cielo em Pequim.

Modelo de beleza
Yelena Gadjievna Isinbaeva, 
ex-saltadora de vara russa.

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Oscar Galindez, um 
dos melhores que vi no 
triathlon. Sempre se 
manteve na ponta em 
todas as distâncias.

CLAUDIO CANALONGA

O campeonato de futebol no Cas-
tor Society vive neste sábado (24) a 
“repescagem”, que definirá a quarta 
e última vaga às semifinais. Abrin-
do a programação, às 14h30, ha-
verá Castor (foto) x ISB Contábil. 
Na sequência, às 15h30, acontece 
Orion Cores x Vedras. Os vencedo-
res dos dois jogos voltam a campo 
às 16h30 para que seja conhecido 
quem segue na luta pelo título.

Líder Contábil, que fechou a 1ª fa-
se com 24 pontos, Café Amorino e 

Sport & Vida, que fizeram 21 pontos, 
asseguraram as vagas diretas e ficam 
de camarote nesta semana. Nas se-
mifinais, dia 21, o Líder jogará contra 
quem vier da “repescagem”, enquan-
to Café e Sport & Vida farão confron-
to direto. Dinael, do Café Amorino, 
chegou aos 28 gols e permanece co-
mo principal artilheiro do campeona-
to, enquanto Bruno Sacilotto, do Lí-
der Contábil, com média de 5 gols 
por jogo, recuperou a condição de 
goleiro menos vazado. (ZARAMELO JR.)

CASTOR SOCIETY VIVE
JOGOS DA “REPESCAGEM”

DIVULGAÇÃO BRASIL VENCE NA ESTREIA

Com três gols de Richar-
lison, todos no primeiro 
tempo, e outro de Pauli-
nho, nos acréscimos do 
segundo, o Brasil derro-
tou a Alemanha por 4 a 2, 
na manhã de ontem (23), 
em sua estreia nas Olim-
píadas de Tóquio. Para os 
alemães marcaram Amiri 
e Ache. O jogo, válido pe-
lo Grupo D, foi realizado 
no Estádio Internacional 
de Yokohama. O próxi-
mo jogo do Brasil será no 
domingo (25), às 5h30 (de Brasília), contra a Costa do Mar-
fim — que também venceu na primeira rodada. (DA REDAÇÃO)
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PAPO COM MARIA MARIA GIOVANA FORTUNATO

SAÚDE TOTAL

Oimpacto positivo da 
espiritualidade na saú-
de é uma constatação 

que tem consolidado um novo 
campo profissional.

Antes de começarmos a fa-
lar sobre isto, precisamos tra-
zer uma definição da palavra 
espiritualidade para partirmos 
de um ponto comum. Eu optei 
pela definição da Organização 
Mundial da Saúde que trata a 
espiritualidade como “um con-
junto de emoções e convicções 
de natureza não material que 
pressupõem que há mais no vi-
ver no que pode ser percebi-

do ou plenamente compreen-
dido, remetendo o indivíduo a 
questões como o significado e 
o sentido da vida, não necessa-
riamente a partir de uma cren-
ça ou prática religiosa.”

Já faz algum tempo que a 
relação entre saúde e espiritua-
lidade está consolidada como 
um importante aspecto do pro-
cesso de saúde e doença, mas 
ainda assim vem sendo pouco 
explorado nos serviços de saú-
de brasileiro.  A pandemia, sem 
dúvidas, acelerou este proces-
so, já que colocou em xeque a 
espiritualidade de muitos de 

nós. Enterramos muitos dos 
nossos sem poder nos despe-
dir, perdemos amigos, parentes, 
amores, filhos em meio a um 
cenário de forte desamparo, 
tanto pela desorganização ge-
neralizada que se instaurou nas 
políticas públicas de enfrenta-
mento ao Covid no Brasil, quan-
to pelo isolamento social que 
nos obrigou a encarar de fren-
te a solidão social e emocional.

Não há quem tenha passado 
ileso por este processo. Neste 
cenário volta a ganhar força o 
debate da assistência especia-
lizada em espiritualidade.

Um bom exemplo são os 
serviços de capelania hospita-
lar. Esta prática é assegurada 
por Lei no Brasil e garante que 
religiosos de todas as confis-
sões possam acessar os hospi-
tais da rede pública ou privada 
desde que em comum acordo 
com o paciente e seus familiares.  
Acontece que essa assistência 
não é oferecida de forma coor-
denada e com o pleno entendi-
mento de seus benefícios para a 
saúde das pessoas e muitas ve-
zes acaba sendo negligenciada 
por quem deveria pensar no cui-
dado integral dos pacientes.

Nos Estados Unidos, por 
exemplo, os hospitais estão se 
organizando através de servi-
ço institucionalizado para aten-
der as demandas espirituais das 
pessoas. E aqui quero abrir um 
parêntesis porque acho impor-
tante enfatizar que esta assis-
tência inclui as pessoas doen-
tes, seus familiares e também 
todos os profissionais da saúde 
envolvidos no cuidado.  Ou se-
ja, há uma profissão destinada 
a assistência espiritual especia-
lizada. Este profissional é forma-
do em teologia e coordena todo 
este cuidado, inclusive facilitan-

do ou chamando líderes religio-
sos que sejam demandados pe-
los pacientes. Termino dizendo 
que o respeito e o conhecimen-
to pelas diversas religiões é ba-
se para quem se vê desenvol-
vendo este trabalho algum dia. 
O futuro está cheio de desafios 
e o conceito de qualidade em 
assistência a saúde está em ple-
na ebulição. A exigência por um 
atendimento digno e humaniza-
do será cada vez maior tanto no 
setor público quanto no privado.

Instagram 
@mariagiovanafortunato

MARIA GIOVANA FORTUNATO
Sanitarista
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DA REDAÇÃO

O prefeito Chico Sardelli fez ape-
lo aos prefeitos da RMC (Região 
Metropolitana de Campinas) pe-
lo tratamento de esgoto de cida-
des à montante, ao longo do Rio 
Piracicaba, para assim reduzir a 
poluição das águas do reserva-
tório de Salto Grande. A decla-
ração foi dada durante a reu-
nião do Conselho de Desenvol-
vimento da região em Indaiatu-
ba, na manhã de terça-feira (20). 
A pauta do encontro incluiu, en-
tre outros temas, a crise hídrica 
regional e apresentou uma atua-
lização das obras da Barragem 
de Pedreira e do reservatório 
Duas Pontes, em Amparo.

Chico cobrou os prefeitos 
para que ampliem os índices 

de tratamento de esgoto em 
seus municípios a fim de redu-
zir a concentração de poluen-
tes acumulados na represa de 
Salto Grande e que fornecem 
condições favoráveis para a 
proliferação das macrófitas 
no reservatório, prejudicando 
a balneabilidade e o lazer nas 
praias Azul e dos Namorados.

“A represa de Salto Grande, 
que compõe a Praia Azul e a 
Praia dos Namorados, recebe 
o esgoto in natura de 18 mu-
nicípios que estão a montan-
te de Americana. Hoje só nós 
pagamos a conta. É importan-
te que nossos pares que aqui 
estão comecem a pensar nes-
sa solução do tratamento de 
esgoto de seus municípios pa-
ra que Americana possa tam-

bém ter um pouquinho de oxi-
gênio e de água limpa, para 
que este reservatório seja re-
cuperado o mais rápido possí-
vel”, disse Chico.

O chefe do Executivo ameri-
canense destacou a responsa-
bilidade compartilhada na pre-
servação dos recursos hídricos 
da região. “Como nós de Ame-
ricana estamos fazendo todos 
os esforços para tentar resol-
ver este problema, é importan-
te que a região, especialmente 
as cidades a montante, que aju-
dam a causar o problema, tam-
bém possam ajudar a encontrar 
a solução”, salientou.

SOCIAL
Os prefeitos ainda aprovaram o 
uso de R$ 18 milhões em recur-

CHICO COBRA EMPENHO DE PREFEITOS
REPRESA

sos do Fundocamp (Fundo de 
Desenvolvimento Metropolita-
no de Campinas) para as ações 
sociais de enfrentamento à Co-
vid-19. O recurso será dividi-
do entre os municípios e, com 
a formalização dos convênios e 

a realização dos processos lici-
tatórios, será possível atender 
os cidadãos com o fornecimen-
to de cartão alimentação, vale 
gás, kit higiene e cestas básicas 
destinadas aos mais impacta-
dos pela pandemia.

Chico durante reunião em Indaiatuba, esta semana

DIVULGAÇÃO

Municípios com a população 
de até 50 mil habitantes serão 
contemplados com R$ 500 mil 
cada. São eles: Engenheiro Coe-
lho, Holambra, Morungaba, Pe-
dreira e Santo Antonio de Pos-
se. Os municípios com popula-
ção entre 50 a 100 mil habitan-
tes - Artur Nogueira, Cosmópo-
lis, Jaguariúna, Monte Mor, No-
va Odessa e Vinhedo - recebe-
rão R$ 800 mil cada. Municípios 
com a população entre 100 a 
200 mil habitantes, terão direito 
a R$ 1,05 milhão cada. São eles 
Itatiba, Paulínia, Santa Bárbara 
d’Oeste e Valinhos. Americana 
e demais municípios com mais 
de 200 mil habitantes, como 
Campinas, Hortolândia, Indaia-
tuba e Sumaré, serão contem-
plados com R$ 1,3 milhão cada.
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BOGO MOSTRA TALENTO E
VENCE TORNEIO NA WINNER

TÊNIS

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A pré-inauguração das três no-
vas quadras de tênis do com-
plexo de saibro da Winner 
Academia aconteceu sábado 
(17) com a realização de tor-
neio exibição, que teve a par-
ticipação dos jogadores En-
rique Bogo, de São Bernardo 
do Campo; Luís Gustavo Batis-
ta, de Sorocaba; Gabriel Bata-
gin, de Santa Bárbara; e Rafael 
Beraldo, de Americana. Após 
quatro partidas, acompanha-
das por bom público, o vence-
dor foi Bogo, tenista nível ATP.

A programação começou 
pela manhã e se estendeu até 
à noite. No primeiro jogo, Bogo 
saiu de um 0/6 para derrotar 
Batista por 7/5 e 11/9 no super 
tiebreak. Na sequência, Bata-
gin ganhou de Beraldo por 6/0 
e 6/3. Na disputa do terceiro lu-
gar, Batista fez 6/3 e 7/5 sobre 
Beraldo. E, na final, Bogo ga-
nhou de Batagin por 6/4 e 6/2.

A iniciativa da Winner em 
trazer jogadores de alto nível 
de competitividade para o tor-
neio exibição foi bastante elo-
giada. Ricardo Candido e Ed-
son Couto, diretores da acade-
mia e que acompanharam to-
da a movimentação de sábado, 
ressaltaram a qualidade técnica 
das quatro partidas realizadas.

EXPANSÃO
A Winner Academia subiu de 
quatro para sete quadras o 
seu complexo de saibro para 
tênis (e também raquetinha). 
Anteriormente, o espaço ga-
nhou três quadras de beach 
tennis, passando para total de 
cinco. Também foram realiza-
das obras da nova lanchone-
te e dos novos vestiários, além 
da ampliação da área de esta-
cionamento.

Sobre as novas quadras de 
saibro, o diretor Ricardo Can-

dido disse que “colocamos a 
expansão como prioridade 
na academia, principalmen-
te pela taxa de ocupação que 
tínhamos, algo em torno de 
75%. Com o número de par-
ticipantes no nosso Ranking, 
que tem premiação bastante 
atraente, as quatro quadras 
que tínhamos ficaram pratica-
mente tomadas, além do au-
mento de procura por aulas 
na pandemia, já que é um es-
porte sem contato.”

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O americanense João Pedro Ri-
gue, de 12 anos, sagrou-se cam-
peão da categoria 14MP (princi-
piante) em torneio infanto juve-
nil da FPT (Federação Paulista 
de Tênis) realizado na academia 
Slice Tennis, em Santana de Par-
naíba, região metropolitana de 
São Paulo, semana passada.

Mesmo jogando em catego-
ria acima de sua idade, João Pe-
dro superou todos adversários. 
Na primeira rodada, venceu Pe-
dro Chambon por 6/1 e 6/0; nas 
quartas, ganhou de Luigi Pena-
chio por 6/1 e 6/2; nas semifinais, 
derrotou Luigi Tavares por 6/4 e 
6/0; e na final, vitória sobre Gus-
tavo Mansueto por 6/0 e 6/2.

De acordo com o empresário 
e esportista Nino Rigue, pai do 
tenista, João Pedro começou a 
treinar em fevereiro do ano pas-
sado e esse foi seu terceiro tor-
neio. O jogador de Americana 
realiza treinamentos na acade-
mia Mello Tennis, em Campinas.

JOÃO PEDRO 
É CAMPEÃO 
NA SLICE

De acordo com Ricardo, 
surgiu a oportunidade de ne-
gócio de uma área ao lado da 
academia e a Winner deci-
diu fazer o investimento pa-
ra construir as três novas qua-
dras para atender a demanda. 

“Essas três quadras são de al-
tíssima qualidade e já esta-
mos muito próximos da ocu-
pação definida por um limi-
tador de espaço, o que nos 
deixa muito felizes com os 
resultados”, comentou.

A Winner Academia está na 
Avenida Comendador Emílio 
Romi, ao lado da Avenida San-
ta Bárbara, no distrito industrial 
de Santa Bárbara d’Oeste, pró-
ximo à divisa com Americana. João Pedro tem 12 anos

DIVULGAÇÃO

Batista, Bogo, Ricardo, Couto, Batagin e Beraldo em uma das novas quadras da academia

ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE JULHO DE 2021Tenistas e dirigentes só ficaram sem máscaras de proteção durante a foto

Bogo foi o campeão do torneio-exibição na Winner

ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE JULHO DE 2021

Evento marcou
pré-inauguração
das 3 novas
quadras da
academia


