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A PRAIA É POR AQUI
De hoje até domingo, duplas masculinas, femininas e mistas de cidades de todo Estado disputam o

Winner Open Beach, no complexo da Winner Academia. A modalidade é a nova sensação na região. P. 7
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CELINA CONQUISTA
3 DE OURO EM BAURU
A nadadora americanense Celina Rodrigues 
Stoque, que compete pelo Clube de Campo 
de Piracicaba desde 2020, conquistou três 
medalhas de ouro no Campeonato Paulis-
ta de Inverno, realizado em Bauru, em ju-
lho. Ela é da categoria Junior 2 e foi campeã 
nas provas de 50, 100 e 200 m costas. Seu 
técnico é o professor Reinaldo Rosa, que já 
trabalhou em Americana. Celina é sócia da 
Soredavea (Sociedade Recreativa Dançan-
te Veteranos de Americana) e aos sábados 
realiza alguns treinamentos na piscina do 
clube de campo. “Agradeço ao Goiaba (De-
nilson Rossatto, presidente da Diretoria) e 
ao Tinha (Antonio Carlos Quaino, diretor Fi-
nanceiro) pelo apoio e incentivo que sempre 
me deram”, disse a nadadora. (ZARAMELO JR.)

Nascido e com familiares em Ame-
ricana, Evandro Elias Pontes vai ao 
Mundial Sub-19 com a seleção brasi-
leira de vôlei masculino. Aos 44 anos 
e formado em Educação Física, ele é 
auxiliar do técnico Fabiano Ribeiro, 
o Magoo. O campeonato será no Irã, 
entre os dias 24 de agosto e 2 de se-
tembro. Evandro começou no vôlei 
nas categorias de base de America-
na com o técnico Octávio Bordignon 
Júnior. “Sou muito grato ao Bordig-
non, pois ele fez diferença na minha 
carreira de atleta e, principalmen-
te, como pessoa”, afirmou o auxiliar 

técnico do Brasil. Evandro encerrou 
a carreira como jogador em 2013 e 
atualmente, além da seleção brasilei-
ra, é técnico da Associação Pró-Vô-
lei de Chapecó, em Santa Catarina. 
“Sai de Americana aos 14 anos para 
jogar vôlei. Ainda tenho familiares na 
cidade e sinto muito orgulho em di-
zer que sou americanense”, afirmou.

A seleção sub-19 está em fase fi-
nal de preparação para o Mundial 
do Irã, realizando treinamentos no 
Centro de Desenvolvimento de Vô-
lei em Saquarema, no Rio de Janei-
ro. (ZARAMELO JR.)

AMERICANENSE VAI AO 
MUNDIAL COM A SELEÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO SHÀO LÓNG FATURA
8 NO PAULISTA
A Escola Shào Lóng Wushu Kung Fu fa-
turou oito medalhas no Campeonato 
Paulista, que aconteceu em Campinas, 
sábado (31). Foram sete de ouro e uma 
de prata com atletas de Americana e 
Santa Bárbara d’Oeste.

Os americanenses medalhistas fo-
ram Stefanny Baretto, com três de ouro 
em Mãos do Sul, Armas Médias e Armas 
Longas da categoria master, e Anthony 
Adrán (foto), duas de ouro em Mãos do 
Norte IWUF e Lâmina do Norte IWUF, e 
uma de prata em Mãos do Sul no infantil. 
O garoto é imigrante boliviano. Já o bar-
barense William Buosi Polido, que com-
pete no juvenil, ganhou duas de ouro em 
Mãos do Sul e Armas Médias.

Os três atletas da Shào Lóng garan-
tiram classificação para o Campeona-
to Brasileiro de Kung Fu, marcado para 
Brasília entre os dias 8 e 12 de dezembro. 
A escola busca parceiros para viabilizar a 
ida à competição nacional. (ZARAMELO JR.)

DIVULGAÇÃO
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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.
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Renan Augusto Pierini, 34 anos, coach 
da Academia Impacto e da equipe Grae, 
de Nova Odessa, pedalou durante 12 ho-
ras ininterruptas em rolo fixo, sexta-feira 
(30), para arrecadar agasalhos e cober-
tores. Realizada das 6 às 18 horas, num 
total aproximado de 300 km, a atividade 
reverteu mais de 1.500 peças ao Fundo 
Social da cidade. “Se eu só pedisse para 
as pessoas doarem, estaria sendo mais 
um a pedir. Então, resolvi me doar atra-
vés daquilo que mais gosto, que é peda-
lar e fazer atividade física, e assim pro-
vocar as doações. O propósito de con-
seguir os agasalhos e os cobertores me 
manteve o tempo todo motivado. Até 
sapatos foram doados,”, disse Pierini.

Durante as 12 horas em cima da bici-
cleta, Renan Pierini alimentou-se a ca-
da 40 minutos e hidratou-se a cada 20 
minutos. No período todo, apenas uma 
vez saiu da bicicleta e foi ao banheiro. 
“O máximo que eu havia pedalado num 
dia foram 8 horas e na estrada. Dentro 
da academia, em rolo fixo, foi a primei-
ra vez e em momento algum pensei 
em desistir. Foi gratificante”, afirmou o 
coach. (ZARAMELO JR.)

PIERINI ARRECADA
AGASALHOS EM
AÇÃO DE 12H

A assessoria Max Ciclis-
mo, de Americana, con-
quistou resultados positi-
vos na Classe Sport das “3 
Horas de Interlagos”, pro-
va que aconteceu em cir-
cuito de 4.430 m no Au-
tódromo José Carlos Pac-
ce, em São Paulo, domin-
go (1), válida pelo Desa-
fio Bike Series. O principal 
deles foi o terceiro lugar 
de Josiane Pereira de Sou-
za (ao centro) na categoria 
F35/39. Ela completou 24 
voltas em 3h05m23s916. 
O experiente Celso Del-
le Donne Luchiari ficou 
na quarta colocação da 
M65+ com a marca de 
3h03m10s392 para 19 vol-
tas. E na Dupla Mista, Ca-
rolina Dollo (à direita) e 
Maxwell da Rocha (à es-
querda) fecharam na sé-
tima posição, cravando 11 
voltas em 3h02m00s923. 
“Foi um prova bem le-
gal, num circuito bastan-
te desafiador. Valeu a pe-
na”, afirmou Maxwell, que 
também é o coach da as-
sessoria. A próxima etapa 
do Bike Series está marca-
da para 3 de outubro, na 
estrada dos Romeiros, em 
Cabreúva. (ZARAMELO JR.)

MAX ALCANÇA RESULTADOS
POSITIVOS EM INTERLAGOS

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

PROJETO RETOMADO EM AVENIDA

A Secretaria de Esportes de Americana irá retomar, neste domingo (8), o projeto “Esporte e La-
zer na Cidade”, com o fechamento das duas vias na Avenida Antônio Pinto Duarte, entre o Portal 
de entrada da cidade e a rua São Vito. As vias ficarão fechadas para o trânsito das 6 às 16 horas 
para as pessoas praticarem atividades físicas. É permitido o uso de bicicletas, skates e patinetes. 
O projeto, que conta com o apoio da Unidade de Transportes e Sistema Viário e da Gama, será 
realizado sempre aos domingos e é obrigatório o uso de máscara de proteção facial. (DA REDAÇÃO)
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MATHEUS ENCOSTA DE VEZ EM GURGA E ALDEGHERI DISPARA
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Matheus Ferreira, na Gradua-
dos A, e Gustavo Aldegheri, 
na Graduados B, foram os no-
mes da quinta etapa da Copa 
Aro Raceman, que aconteceu 
no Kartódromo João Baptis-
ta Brum, em Limeira, sábado 
(31). Eles dominaram as duas 
corridas da rodada, com resul-
tados que impactaram direta-
mente na briga pelo título da 
temporada 2021.

Com a vitória, Matheus en-
costou de vez no líder Gustavo 
Valente (Gurga), que, novamen-
te, não teve jornada das melho-
res. A diferença entre eles, que 
era de 26 pontos, caiu para 
apenas 6. A disputa entre a du-
pla torna-se cada vez mais in-
tensa, principalmente por abri-
rem mais de 40 pontos para o 
terceiro colocado, que é Ricar-
do Romi Zanatta.

Já Aldegheri disparou na li-
derança de sua categoria, am-
pliando de 24 para 34 pontos 
a diferença para o segundo 
colocado Daniel Macena (Da-
niboy), número que, aliado à 
pilotagem consistente que 
vem mantendo desde a etapa 
de abertura, o credencia ao tí-
tulo e ao acesso à divisão de 
elite no próximo ano.

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A

  PILOTOS PONTOS
 1º Gustavo Valente 198
 2º Matheus Ferreira 192
 3º Ricardo Zanatta 150
 4º Marcelo Assiz 146
 5º Luiz Paloni 145
 6º Marcel Sega 120
 7º Caio Pinotti 116
 8º Ricardo Aziz 103
 9º Cristiano Aro 96
 10º Douglas Silva 92
 11º Alexandre Bissi 64
 12º Rood Mark 56
 13º Adriano Rinalti 35

GRADUADOS B
  PILOTOS PONTOS
 1º Gustavo Aldegheri 223
 2º Daniel Macena 189
 3º Ricardo Fittipaldi 173
 4º Eduardo Rizzo 144
 5º Luiz Ongaro 142
 6º Ricardo Paloni 130
 7º Alfredo Viana 106
 8º Alexandre Biasi 92
 9º Ronan Sega 67
 10º Caio Pelisson 27

CORRIDAS
Com 22 pilotos no grid, a cor-
rida que abriu a rodada em Li-
meira teve Matheus Ferreira na 
pole position, mas quem pulou 
à frente na largada foi Ronan 
Sega. Em poucas voltas, Ronan, 
Matheus e Gustavo Aldegheri 
deixaram os demais pilotos pa-
ra trás e passaram a travar dis-
puta direta entre eles. Na me-
tade da prova, Aldegheri assu-
miu a liderança e abriu toda re-
ta principal de vantagem pa-
ra os principais adversários, fe-
chando as 22 voltas na primeira 

posição no geral com o tempo 
de 20m00s519, vantagem  de 
15s208 para Matheus Ferreira, 
que cruzou em segundo no ge-
ral e em primeiro na categoria.

Com inversão de grid entre os 
10 primeiros da primeira corrida, 

a segunda bateria teve Gurga Va-
lente na pole, com Daniboy Mace-
na a seu lado na primeira fila. Gur-
ga manteve a posição na larga-
da, mas não demorou muito pa-
ra ser ultrapassado, primeiro por 
Matheus e depois por Aldegheri. 
Muito rápido, Aldegheri ganhou 
a posição de Matheus na sequên-
cia e permaneceu à frente para 
vencer novamente, completan-
do as 23 voltas em 20m52s080 

- diferença de 12s743 para Ma-
theus, que mais uma vez fi-
cou na segunda posição no ge-
ral e na primeira na categoria.

PÓDIOS
A Copa Aro Raceman tem cor-
ridas com os pilotos das duas 
categorias em grid único, no 
entanto, a classificação é dis-
tinta para cada um delas. As-
sim, o pódio da Graduados A 
foi formado em Limeira por 
Matheus Ferreira, primeiro co-
locado com 52 pontos; Marcel 
Sega, segundo com 42; Ricar-
do Romi Zanatta, terceiro com 
38; Cristiano Aro, quarto tam-
bém com 38; e Gurga Valen-
te, quinto com 30. Já o pódio 
da Graduados B teve Gusta-

Aldegheri foi o
melhor na geral,
enquanto Matheus
andou na frente
da Graduados A

ZARAMELO JR. | O JOGO | 31 DE JULHO DE 2021

Matheus, durante disputa de posição com Gurga, em 
Limeira, encostou na liderança da Graduados A
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MATHEUS ENCOSTA DE VEZ EM GURGA E ALDEGHERI DISPARA
Ganhador da Graduados A na ro-
dada em Limeira, sábado (31), Ma-
theus Ferreira destacou a dedica-
ção e os treinos como fatores im-
portantes para estar na cola do lí-
der Gustavo Valente (Gurga) na 
briga pelo título da Copa Aro Race-
man de Kart. “Foram duas corridas 
muito boas. Agora em 2021, ve-
nho me dedicando mais, treinando 
mais, sempre na busca pelo título, 
que ainda está muito longe. Tem 
muito chão ainda pela frente, mui-
ta coisa pode acontecer, mas estou 
confiante”, comentou.

Por outro lado, Gurga Valente la-
mentou o fato de mais uma vez não 
ter andado bem no traçado de Li-
meira. “Não sei o que acontece, mas 
de novo não fui legal lá. Não consi-
go encaixar a pilotagem em Limei-
ra. E depois da covid (contraiu o ví-
rus há dois meses), não tenho mais 
o mesmo desempenho. Preciso me-
lhorar. Independentemente disso, 
há de se ressaltar todos os méritos 
do Matheus e do Aldegheri”, avaliou.

Líder absoluto e disparado da 
Graduados B, Gustavo Aldeghe-
ri afirmou que “a etapa foi fantás-
tica. A  pista de Limeira é impres-
sionante, foi inédita para mim e di-
ria que já entrou para o ranking das 
mais legais que andei, com muito 
grip, curvas de todo tipo, subidas e 
descida. A meta é continuar fazen-
do meu melhor para poder somar 
pontos importantes e me manter 
no topo da tabela.” Ele citou que 
a concentração e o foco têm sido 
seus diferenciais. (ZARAMELO JR.)

PÓDIOS EM LIMEIRA

CRISTIANO ARO, MARCEL SEGA, MATHEUS FERREIRA, 
RICARDO ZANATTA e GUSTAVO VALENTE

RICARDO PALONI, RICARDO FITTIPALDI, 
GUSTAVO ALDEGHERI, DANIEL MACENA e EDUARDO RIZZO

GRADUADOS A GRADUADOS B
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vo Aldegheri, em primeiro lu-
gar com 52 pontos; Ricardo 
Fittipaldi, em segundo com 42; 
Daniboy Macena, em terceiro 
também com 42; Ricardo Palo-
ni, em quarto com 34; e Eduar-
do Rizzo, em quinto com 30.

TOP 5
Após a etapa em Limeira, o 
Top 5 das duas categorias da 
Raceman continua com os 
mesmos pilotos, porém, hou-
ve mudança de posições de 
alguns. Na Graduados A, Gur-
ga Valente e Matheus Ferrei-

ra permanecem como pontei-
ros. Ricardo Zanatta subiu da 
quinta colocação para a ter-
ceira, enquanto Marcelo Assiz 
caiu da terceira para a quarta e 
Luiz Fernando Paloni da quar-
ta para a quinta.

Na Graduados B, os três pri-
meiros mantiveram as coloca-
ções: Gustavo Aldegheri, em 
primeiro; Daniel Macena, em 
segundo; e Ricardo Fittipaldi, 
em terceiro. Já Eduardo Rizzo 
subiu do quinto para o quarto 
lugar e Luiz Ongaro desceu do 
quarto para o quinto. Aldegheri, com Matheus na cola, ganhou as duas corridas na pista limeirense

ZARAMELO JR. | O JOGO | 31 DE JULHO DE 2021

ATIVIDADE FÍSICA
É SEU MELHOR
ESCUDO PROTETOR
CONTRA QUALQUER
TIPO DE DOENÇA.

Agende pelo WhatsApp        19 99333-2209

VENHA
TREINAR

CONOSCO!
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ANDRÉ JR. EM 
INTERLAGOS
André Moraes Jr., de 
Americana, vai à pista 
neste sábado (7) para a 
quarta etapa do Império 
Endurance Brasil. A prova, 
com largada marcada 
para as 11h30, acontece 
no traçado de 4309 m de 
extensão do autódromo de 
Interlagos, em São Paulo. 
O piloto americanense 
corre pela Autlog Racing 
Team na categoria GT4. 
Ele está desde quarta-feira 
(4) treinando na pista da 
capital paulista e espera 
alcançar resultado positivo.

108 ANOS DO TIGRE
O Rio Branco completou 108 anos de 
fundação na quarta-feira, 4 de agosto. 
O clube faz parte da história de Americana, 
seja pela antiga sede social, na rua 
Fernando Camargo, seja pela sede náutica, 
na região da Praia dos Namorados, seja 
pelo futebol, a grande paixão de milhares 
de americanenses. Há um projeto de 
reconstrução em andamento. Demanda 
tempo. Tomara que um dia possamos 
ver novos capítulos marcantes. Para 
comemorar a data, a diretoria reuniu 
convidados no início da noite de quarta-
feira, no Estádio Décio Vitta. Na foto, 
cedida à coluna pelo jornalista multimidia 
Alex Ferreira, o Red Boy, estão: Tiago 
Bernardi (ex-jogador e agora diretor 
executivo), Gilson Bonaldo (presidente da 
Diretoria), Marcelo Testone (presidente da 
torcida Malucos do Tigre), Chico Sardelli 
(prefeito e ex-presidente do clube) e 
Aquiles Kilaris (arquiteto e patrocinador).

VICE EM CURITIBA
Em parceria com Gustavo Sartori, de São João 
da Boa Vista, o americanense Caio Gazoli 
sagrou-se vice-campeão de torneio de beach 
tennis disputado em Curitiba (PR), semana 
passada. Na final da categoria sub-14 do CBT 
Curitiba Open, Caio e Gustavo perderam para 
Vinicius Schurtz Gonzaga e Gabriel Lemes.

TOUR NO 
ALLIANZ
Palmeirense fanático, 
o estudante Pedro 
Riccetto foi à capital, 
esta semana, para 
fazer o tour pelo 
Allianz Parque. 
Durante o passeio, 
ele encontrou com o 
presidente Maurício 
Galiotte e registrou 
o momento. Pedro 
também gravou 
vários vídeos na 
arena e ao ver uma 
foto do técnico 
Abel Ferreira na 
comemoração do 
título da Libertadores, 
soltou a frase: 

“Esse é o cara!”

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

> Muito legal a recepção ao 
nadador Murilo Sartori feita 
pelos vizinhos de condomínio 
em seu retorno a Americana 
após as Olimpíadas de Tóquio. 
Explícita demonstração 
de carinho e respeito.

> Murilo não ganhou medalha. 
E, mesmo sem ser especialista 
em natação, acho que essa 
não era a sua Olimpíada. 
A sua é a próxima, em Paris, 
em 2024. Mas esse é um outro 
assunto, para uma outra coluna.

> Citei a recepção no 
condomínio onde o nadador 
mora, com a presença de 
muitas crianças, para quem 
ele é exemplo, pois foi algo 
espontâneo, verdadeiro.

> Tivesse Murilo conquistado 
medalha na capital do Japão, 
seu celular e os celulares de seus 
familiares estariam tocando sem 
parar. A bajulação e o jogo de 
interesse seriam gigantescos.

> Murilo, certamente, viu 
quem é com ele e por ele.

> A volta do Gigantão e 
do Gigantinho, tradicionais 
campeonatos de futebol amador 
de Americana, sucesso de 
público nas décadas de 1970 
e 1980, é sonho de consumo 
do prefeito Chico Sardelli.

> A secretária de Esportes 
Grasiele Rezende sabe dessa 
vontade do chefe do Executivo 
e, segundo informações, vem 
trabalhando no sentido de 
vializar a questão para 2022.

> Tem muita coisa que foi 
sucesso no passado do 
esporte de Americana, além 
de Gigantão e Gigantinho, 
que pode ser retomada.

> Vôlei misto (mixed) no 
Centro Cívico, futevôlei na 
orla da Praia dos Namorados, 
futsal entre indústrias, jogos 
escolares e por aí vai...

> Feliz Dia dos Pais, 
meus amigos!

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PESSOAL
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WINNER OPEN MOVIMENTA DUPLAS
BEACH TENNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Duplas de diversas cidades do 
Estado disputam, entre hoje 
(6) e domingo (8), o 1º Winner 
Open de Beach Tennis, com jo-
gos no complexo da Winner 
Academia, no distrito indus-
trial de Santa Bárbara d´Oeste. 
O torneio tem chancela da FPT 
(Federação Paulista de Tênis). 
Serão seguidos os protocolos 
de segurança relacionados à 
pandemia.

No total, foram feitas 198 
inscrições de jogadores de ci-
dades como Americana, San-
ta Bárbara, Sorocaba, Itati-
ba, São Paulo, Ribeirão Pre-
to, Campinas e Jaguariúna, en-
tre outras. “Vai ser muito legal, 
com toda certeza”, disse Ricar-
do Candido, um dos diretores 
da Winner Academia.

Com a participação das 
principais duplas, a catego-
ria Pro distribuirá premiação 

em dinheiro de R$ 12 mil para 
campeões e vices. Nas demais 
categorias, os finalistas serão 
premiados com produtos da 
Winner Store, como raquetes, 
bolas, camisetas e overgrips, 
entre outros. No total, a pre-
miação do Open chega na ca-
sa de R$ 15 mil.

O torneio terá 11 catego-
rias nos naipes masculino e fe-
minino: Pro, A, B, C, Iniciante, 
Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, 
40+ e 50+. Para duplas mistas, 
serão cinco categorias: Pro, A, 
B, C e Iniciante.

A programação de jogos 
nesta sexta-feira tem início a 

Torneio, que
começa hoje,
terá presença
de 198 atletas
do Estado

partir das 18 horas, enquanto 
amanhã e domingo será a par-
tir das 8 horas. Com a conclu-
são do projeto de expansão, o 
complexo de beach tennis da 
academia passou a ter cinco 
quadras, além de toda estru-
tura de vestiários e lanchonete.

A Winner Academia está lo-
calizada na Avenida Interdis-
trital Comendador Emílio Ro-
mi, em Santa Bárbara d´Oeste, 
com acesso tanto pela Rodovia 
Luiz de Queiroz (SP 304) como 
pela Avenida Santa Bárbara.

Jogos do Open serão 
disputados nas cinco 
quadras da Winner

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE AGOSTO DE 2021
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

FOTOS: MARLON OLIVEIRA E FERNANDO CRUZ FOTOGRAFIA

A viagem para Capitólio, em Minas 
Gerais, também conhecida como 
‘paraíso perdido’, foi o cenário mági-
co para a modelo, fisioterapeuta e 
coach de emagrecimento Thalita VP 
conhecer o empresário Renato Ban-
dini, leia-se Bandini Lar & Construção. 
Paixão fulminante e após 3 anos de 
relacionamento, Thalita e Renato ca-
saram numa cerimônia civil intimis-
ta e emocionante. Detalhe, Thalita foi 
pedida em casamento em momento 
de puro romance – no topo da Torre 
Eiffel durante tour em Paris, França. 
A princípio, o plano era realizar a ce-
rimônia na Itália, mas foi adiado por 
conta da pandemia. O novo plane-
jamento é realizar, em outubro, a ce-
rimônia religiosa e a lua de mel em 

Fernando de Noronha para familia-
res e padrinhos. A noiva usou mode-
lo sob medida da linha Tricot by To-
tonho Azevedo, um vestido todo em 
tricot rendado. Já o noivo optou por 
um look despojado. Na ambienta-
ção, o clássico branco e verde em ar-
ranjos de callas e gipsofila, numa re-
interpretação clean by Dolla Miran-
da. O bolo de andares era ornamen-
tado com pérolas brancas e doura-
das e, no topo, noivinhos em minia-
tura. No almoço, delícias do Allison 
Rossi Buffet e drinks tropicais e ela-
borados do PH Drinks. Uma tarde de 
festa e muita comemoração. Agora, 
contagem regressiva para a cerimô-
nia religiosa no lindo arquipélago de 
Pernambuco. Felicidades aos noivos!

Os noivos Thalita VP e Renato Bandini: casamento civil e
contagem regressiva para o religioso em Fernando de Noronha 

Seni Larissa e Mateus Vieira 
Perissonotto, filho da noiva

Sueli e Edson Vieira,
pais da noiva

Adriana Diniz Astorri e
Aníbal Astorri com a filha ManuelaO click de Mateus Zanini

Lau Bandini,
mãe do noivo

A madrinha
Lydiene Azevedo
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VELINHAS
Comemorando idade nova 
nessa sexta: Eddmir Kühl 
e Vânia Polido. No sábado 
é a vez de Franciele Bolts, 
Zuleika Soares Vitta, 
Gustavo Bagnoli e Gabriel 
Pelicano. Já no domingo, 
Wesley Bochicchio, 
Fernanda Negrão Faé, 
Silvana Maria Lofgren, Cris 
Picerni, Berenice Covolan 
(foto) e Mi Meneghel são 
aniversariantes do dia.

ADÃO E EVA
Ai ai ai... E no condomínio famosinho 
que um casal comprou a residência 
de um ex-casal badaladíssimo 
e conhecido da city?! Os novos 
proprietários mudaram e sentiram falta 
do ipad de automação que controlava 
câmeras de segurança e todos os 
comandos da casa. Dias depois, 
receberam o aparelho. Fuçada, a nova 
proprietária encontrou na lixeira do 
aparelho vídeos dos ex-proprietários 
como vieram ao mundo, estilo Adão e 
Eva, e sensualizando geral. Tô nude!

Os padrinhos Alessandra
Berggren e Luciano Bandini

Lariça e Lucas Tobaldini

Valceli e Roberto Fronza

Celsinho Tezoto
Gustavo Bandini,
irmão do noivo

Márcia e João Machado,
também padrinhos da união

Aline e Marcos Cunha

Claudia e Denis Bandini

Débora Bandini
e Alex Sacilotto

Nelson Júnior Isabela Viana

Fernanda Diniz e Thiago Neves

João Zoppi e Rafael Monari
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RUA DOM PEDRO II, 878 • VILA GALLO • (19) 3471-4515

• 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

TÊNIS

CASTOR E CAFÉ 
FAZEM A FINAL 
DO SOCIETY
O Campeonato Dufutebol So-
ciety chega a seu final neste sá-
bado (7) e coloca frente à frente, 
na decisão, Castor e Café Amori-
no. O jogo está marcado para as 
16 horas, no campo de piso sinté-
tico do Castor, no bairro Girassol. 
Em caso de empate no tempo 
normal, haverá prorrogação de 
7x7 minutos. Persistindo a igual-
dade, o Café Amorino fica com o 
título em razão da melhor cam-
panha. Na preliminar, às 15 horas, 
Sport & Vida e Líder Contábil dis-
putam o terceiro lugar.

Nas semifinais, semana pas-
sada, o Café Amorino derrotou o 
Sport & Vida por 4 a 3, enquanto 
o Castor venceu o Líder Contábil 
por 5 a 2. A briga pela artilharia 
envolve Dinael, do Café, com 29 
gols, e Fabrício, do Castor, com 
27. O goleiro menos vazado, com 
média de 5 gols por jogo, é Bru-
no Sacilotto, do Líder.

O coordenador Eduardo Pires 
(foto) informou que as inscrições 
para o próximo campeonato es-
tão abertas e podem ser feitas 
até o dia 12. O início está progra-
mado para o dia 21. (ZARAMELO JR.)

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

A 61ª edição do campeonato de 
futebol minicampo do Veteranos 
tem sequência com 10 jogos no 
clube de campo, todos válidos pe-
la quarta rodada. A programação 
começa hoje (6) com Posto São 
Vito x Tabatex Têxtil, às 19 horas, 
e Hitscolor x Galmar Ferramentas, 
às 20h15, pelo master; Dama Bier 
x Casa do Construtor, às 19 horas, 
e Bar do Zé Carlos x Ecosu Suca-
tas, às 20h15, pelo senior.

Amanhã (7), pela intermediária, 
haverá Persianas Souzaflex x Opti-
lar Óptica e Odonto Minas x Linhas 
São Vito, ambos às 15 horas, e Eco-
su Sucatas x Supermercados Péro-
la, às 16h15. No master, estão pre-
vistos Acapulco Imóveis x Distema 
Decorações, às 15 horas, e Ecosu 
Sucatas x Help Parafusos, às 16h15. 
E, por fim, o senior terá Tec Têxtil x 
Joia Calçados, às 16h15.

Ecosu (foto), Optilar e Souza-
flex dividem a liderança na inter-
mediária, enquanto Dama Bier, no 
senior, e Galmar e Posto São Vi-
to, no master, são os ponteiros em 
suas categorias. Todos somam 7 
pontos até o momento.

Os principais artilheiros do 
campeonato são Lorran, da Sou-
zaflex, com 7 gols na intermediá-
ria; Paulinho, do Bar do Zé Carlos, 
com 9 gols no senior; e Tuiuiu, do 
Acapulco, e Nicolini, do Distema, 
com 5 gols no master.

No super master, a terceira ro-
dada acontece na terça-feira (10) 
com Mirafer Siderúrgica x Gonza-
ga Engenharia, às 19 horas, e Au-
to Elétrica Alga x Ecosu Sucatas, às 
20h15. Líder com 4 pontos, a Ro-
donaves Transportes folga. O ar-
tilheiro é Romildo, da Rodonaves, 
que já marcou 8 gols. (ZARAMELO JR.)

10 JOGOS AGITAM RODADA NO VETERANOS

DIVULGAÇÃO

IATE ABRE INSCRIÇÕES PARA CAMPEONATO
Vice-presidente do Iate de Americana, José 
Luiz Barbudo (foto) informou que estão aber-
tas as inscrições para o campeonato de fute-
bol minicampo que o clube pretende realizar 
durante o segundo semestre. O prazo vai até 
o próximo dia 24 e a participação é exclusi-
va para associados. Os interessados devem 
entrar em contato através do whatsapp (19) 
98974.9462. De acordo com Barbudo, a ideia 
é iniciar o campeonato em setembro. A fór-
mula de disputa, segundo o dirigente, depen-
derá do número de jogadores inscritos. “So-
mente quando soubermos quantos times con-
seguiremos formar é que será possível definir 
regulamento e datas”, frisou.

A coordenação do campeonato ficará sob 
responsabilidade de Joaquim Francisco Cam-
pos (Juca Show), que trabalhou durante mui-
tos anos na Secretaria de Esportes de Ameri-
cana cuidando da organização de eventos. Ele 
ocupará o lugar de Antonio Pereira Lopes (Ni-
co), falecido em fevereiro vítima de covid. Ni-
co coordenou o minicampo do Iate durante 
mais de três décadas. (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE JULHO DE 2018

COPA MAGSAC

Quatro jogos da categoria jo-
vens abrem amanhã (7) a 7ª 
edição da Copa MagSac Emba-
lagens de futebol minicampo 
do Rio Branco. A programação 
tem Escritório Lex x Tapeça-
ria Americana e  L&L Express 
x Fogo Nobre, às 15 horas, e 
Andrade Contábil x Ponto Ja-
to e Viel Seguros x Z Sport, às 
16 horas. As demais catego-
rias começam a ser disputa-
das nos próximos dias 13 (su-
per senior), 17 (intermediária) 
e 18 (senior). De acordo com 
o vice-presidente Vinicius Car-
reon, o campeonato movimen-
tará em torno de 400 asso-
ciados nas quatro categorias.,

Todas as rodadas serão rea-
lizadas na Sede Náutica João 
Tamborlin, na região da Praia 
dos Namorados. (ZARAMELO JR.)
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TÊNIS

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Quatorze jogos, quatorze vi-
tórias, nenhum set perdido. A 
performance de Edson Couto 
no Ranking Winner de Tênis é 
impecável até aqui e o líder do 
Grupo A segue imbatível, des-
pontando como principal favo-
rito ao título da temporada 2021. 
No fechamento do sétimo mês 
do torneio na Winner Acade-
mia, Couto chegou a 223 pon-
tos a mantem-se absoluto entre 
os jogadores da principal chave.

“O segredo, acredito eu, é 
estar sempre na quadra, se-
ja jogando, seja treinando”, 
disse Couto. “Estou levando 
um pouco de sorte também”, 
acrescentou, modesto. “Ele faz 
um jogo consistente e dificil-
mente erra”, observou Juninho 
Sacilotto, que enfrentou o líder, 
semana passada, e chegou a 
abrir 4/0 no segundo set, mas 
sofreu a virada para 6/4.

Com as vitórias de julho, 
Couto ampliou a vantagem na 
liderança. Agora, ele está 33 
pontos à frente de Guilherme 
Vitti, que era quarto colocado 
e subiu para a segunda posi-

Na liderança
do Grupo A,
Couto ganhou
os 14 jogos que
fez até agora

TOP 6
GRUPO A

  JOGADORES PONTOS
 1º Edson Couto 223
 2º Guilherme Vitti 190
 3º Leonardo Ventura 184
 4º Luiz Felipe 184
 5º Henrique Silva 178
 6º Junior Bignotto 175

GRUPO B
  JOGADORES PONTOS
 1º Márcio Aguiar 209
 2º João Vitor 203
 3º Rodney Silva 188
 4º Henry Oliveira 185
 5º Mario Ferrari 170
 6º Douglas Teixeira 170

GRUPO C
  JOGADORES PONTOS
 1º Mateus Creato 241
 2º Vitor Komatsu 233
 3º Samuel Prato 212
 4º Alexander Zivkovic 211
 5º Daniel Foster 210
 6º José Henrique Pegorari 206

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A diretoria de Esportes do Clu-
be do Bosque anunciou pa-
ra dezembro a realização da 
quarta edição de seu torneio 
de raquetinha. Os jogos se-
rão entre os dias 10 e 13, mo-
vimentando os jogadores nas 
três quadras de saibro do clu-
be. As inscrições estarão aber-
tas a partir do dia 16 de novem-
bro, através do site www.lp-
tennis.com/clubedobosque. O 
valor é de R$ 75 por jogador. 
O torneio terá disputa nas ca-

tegorias Masculina ProAm/B, 
Masculina C e D, Feminina B e 
C, Mista A e B e Infantil (até 14 
anos). Nas chaves femininas se-
rá permitida participação ape-
nas de associadas do Clube do 
Bosque. A organização estabe-
leceu 16 duplas por categoria.

Além da competição es-
portiva, o torneio no Clube do 
Bosque também terá ação be-
neficente. Nos dias dos jogos, 
haverá arrecadação de brin-
quedos junto aos jogadores e 
ao público para posterior doa-
ção a crianças carentes na se-
mana do Natal.

CLUBE DO BOSQUE ANUNCIA 
TORNEIO PARA DEZEMBRO

Jogos no Bosque serão realizados durante 4 dias

ZARAMELO JR. | O JOGO | 14 DE MARÇO DE 2020

ção. Em junho, Couto tinha 20 
pontos a mais que o então vi-
ce-líder Henrique Silva, que 
caiu para o quinto lugar.

No Grupo B, Márcio Aguiar 
é o novo líder com 209 pontos, 
seis a mais que o segundo co-
locado João Vitor. Ambos su-
biram na classificação na vira-
da do mês: Márcio saltou do 
segundo para o primeiro lugar 
e João Vitor do terceiro para o 
segundo. Henry Oliveira, que 
estava na liderança, despen-
cou para a quarta colocação.

No Ranking C, Mateus Crea-
to segurou a primeira posição, 
chegando a 241 pontos, oito a 
mais que Vitor Komatsu, que 
era terceiro e virou vice-líder.

Disputado por tenistas de 
várias cidades, como America-
na, Santa Bárbara d’Oeste, São 
Paulo, Campinas, Sumaré, No-
va Odessa e Limeira, entre ou-
tros, o Ranking Winner fecha 
em agosto o segundo quadri-
mestre, quando, então, os seis 
primeiros colocados dos Gru-
pos B e C conquistam acesso, 

enquanto os seis últimos dos 
Grupos A e B são rebaixados.

Mensalmente, cada jogador 
faz duas partidas, previamente 
agendadas através de aplicati-
vo específico do torneio. Ao fi-
nal do terceiro quadrimestre, 
em dezembro, os oito melho-
res de cada grupo garantem 
vaga no Finals, previsto para 
janeiro de 2022 e que distribui-
rá vários prêmios - o principal 
deles, ao campeão do Grupo A, 
viagem a Paris para assistir ao 
torneio de Roland Garros.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE JULHO DE 2021

Couto não perdeu nenhum set 
até agora no Ranking Winner

TÊNIS

RAQUETINHA
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RAQUETINHA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O início da 22ª edição do Tor-
neio Amigos ATC de Raqueti-
nha foi marcado pelo equilí-
brio em três dos quatro jogos 
realizados quarta-feira (4) no 
complexo de saibro da aca-
demia Americana Tennis Cen-
ter, sendo que em dois a de-
finição aconteceu apenas no 
super tiebreak. A competição 

movimenta 16 jogadores, di-
vididos em duas chaves, e vai 
até 8 de dezembro.

Em confronto de quase 
duas horas de duração, Rafael 
Lima (Rafa) e Maurício Ferreira 

CLASSIFICAÇÃO
CHAVE A

  JOGADORES PONTOS
 1º Fernando Pires 3
 2º Fred Faé 3
 3º Franco Sardelli 2
 4º Rafael Lima 2
 5º Rogério Armond 1
 6º Robson Ferro 1
 7º Fred Carvalho 0
 8º Hugo Santiago 0

CHAVE B
  JOGADORES PONTOS
 1º Sérgio Pivete 3
 2º Betão Soutello 3
 3º Ricardo Sayão 2
 4º Maurício Zebu 2
 5º César Dei Santi 1
 6º Marcelo Marusso 1
 7º Fábio Pires 0
 8º Fernando Bilibio 0

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A retomada do Circuito Aberto 
de Raquetinha está oficialmente 
confirmada para o Clube dos In-
gleses, em Santos, entre os dias 
4 e 7 de setembro. São espera-
das 120 duplas em 14 categorias 
masculinas, femininas e mistas, 
segundo informações do gestor 
de plataforma esportiva Joel Ol-
la Junior. As inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas atra-
vés da plataforma letzplay.me ou 
pelo site raquetinha.com. “Va-
mos aproveitar o feriado da In-
dependência a organizar o tor-
neio durante o final de semana 
prolongado, com jogos em um 
clube que é um verdadeiro re-
sorte em plena cidade de San-
tos”, disse Joel, responsável pelo 
Circuito. No masculino, o Ingleses 
Open de Raquetinha terá as ca-
tegorias A, B, C, D, Iniciante e 45+. 
No feminino e no misto a dispu-
ta será nas categorias A, B, C e D.

CIRCUITO 
RETOMA 
DISPUTA EM 
SANTOS

segundo (5/7) diante de Rob-
son Ferro (Robão) e Marcelo 
Marusso, mas confirmaram a 
vitória no super tiebreak (10/6).

Já Fred Faé e Alberto Sou-
telo (Betão) derrotaram Fred 
Carvalho e Fábio Pires por 2 
sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6. 
E no jogo mais rápido da ro-
dada, com menos de uma ho-
ra de duração, Hugo Santiago 
foi atropelado em sua estreia 
como jogador da Chave A. Ele 
e Fernando Bilibio perderam 

para Fernando Pires (Pirão) e 
Sérgio Lião (Pivete) por 2 sets 
a 0, parciais de 6/3 e 6/1. “To-
mei um couro”, disse Hugo, 
após a partida.

A segunda rodada do “Ami-
gos” acontece na próxima 
quarta-feira (11), a partir das 
7 horas, com mais quatro jo-
gos: Fred Faé/Fred Carvalho 
x Franco/Robão, Rafa/Rogé-
rio x Pirão/Hugo, Betão/Fábio 
x Zebu/César e Sayão/Marus-
so x Pivete/Bilibio.

(Zebu) venceram Rogério Ar-
mond e César Dei Santi por 2 
sets a 1, de virada, parciais de 
4/6, 6/3 e 10/3. Franco Sardelli 
e Ricardo Sayão, após primeiro 
set tranquilo (6/2), caíram no 

Na estreia na
Chave A, Hugo
foi atropelado
no jogo mais
rápido do dia

ERRATA
Ao contrário do que foi 
publicado na edição 
da semana passada, o 
Torneio Amigos ATC de 
Raquetinha é disputado 
desde 2004 e não desde 
2014. Começou com quatro 
jogadores (César Dei 
Santi, Sérgio Lião (Pivete), 
Marcelo Marusso e Rafael 
D’Agostini) e já há várias 
temporadas anos reúne 16.

De virada, Rogério perdeu
na abertura da 22ª edição

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


