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Luiz Henrique Camargo foi
campeão com a equipe Laranja

TÊNIS & AMIZADE

Grupo de 16 tenistas participou da 1ª Copa Davis do Terras do Imperador, com título ficando para
a equipe Laranja. O torneio teve muito equilíbrio e fortaleceu relação entre amigos. P. 6 e 7
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AMERICANA RECEBE CARRETA
DE MAMOGRAFIA EM OUTUBRO
Em outubro, mês da campanha de
conscientização sobre o câncer de
mama, Americana receberá a carreta do programa Mulheres de Peito,
para a realização de até 600 exames de mamografia em mulheres
de 50 a 69 anos. O anúncio foi feito
no início da semana pelo deputado
federal Vanderlei Macris ao prefei-

to Chico Sardelli e ao vice-prefeito
Odir Demarchi.
A carreta ficará na Praça Comendador Muller, em frente à Biblioteca Municipal, entre os dias 4
a 16 de outubro e atenderá mulheres moradoras de Americana. Não
é preciso encaminhamento médico ou pedido de exame, bas-

ta comparecer ao local portando
RG e cartão SUS. A carreta atenderá de segunda a sexta-feira, das
9 às 18 horas e no sábado, das 9
às 13 horas. “É uma iniciativa positiva e com isso quem sabe a gente consegue dar conta da demanda de mamografia na cidade”, disse Macris. (DA REDAÇÃO)

NATHÁLIA
QUESTIONA
NOTIFICAÇÕES
A vereadora Nathália Camargo (Avante) está questionando a Prefeitura sobre notificações expedidas com relação à lei municipal 2.482/1991, que
trata da limpeza de imóveis, o fechamento de terrenos não edificados e
a construção de calçadas. Em requerimento protocado na Câmara, a parlamentar relata que tem aumentado de forma acentuada o número de
pessoas que procuram seu gabinete
questionando as notificações requerendo providências sobre supostas irregularidades nos imóveis que, segundo os proprietários, são infundadas e
não correspondem à realidade.
“Em um dos casos, a notificação requeria providência de limpeza de ter- O vereador Thiago Brochi (PSDB) proreno com mato, entulhos e/ou detri- tocolou, esta semana, dois ofícios na
tos. Entretanto, trata-se uma residên- Unidade de Defesa do Consumidor–
cia, sem nenhum tipo de quintal. Em Procon de Americana pedindo diligênoutro dos casos, a notificação pede a cias de fiscalização sobre dois postos
retirada de entulho da calçada, mas de combustíveis – um situado na Avenão existe nada sobre o passeio públi- nida de Cillo, no Jardim São Paulo, e
co”, detalhou Nathália. Entre os ques- outro na Rua Gonçalves Dias, na Vila
tionamentos, ela quer saber se houve Medon. O parlamentar pede o cumorientação para que a fiscalização fos- primento de legislação municipal que
se intensificada e quais critérios têm trata do tamanho da propaganda de
sido utilizados. (DA REDAÇÃO)
preços promocionais.
Brochi é autor da lei municipal que
obriga os estabelecimentos revendedores de combustíveis a afixarem propagandas referentes aos preços promocionais com tamanho, no mínimo,
25% menor que os anúncios do valor
real praticado no dia-a-dia. “Recebemos denúncias de descumprimento
da lei e fomos verificar. Com material
anexado, protocolamos os ofícios no
Procon”, explicou o parlamentar.
Segundo o vereador, o objetivo é
evitar que o consumidor se confunda
na hora de abastecer seu veículo. “A
lei em vigor permite mais visibilidade,
transparência e clareza ao consumidor,
que sabe o preço real e o de promoção dos combustíveis”, ressaltou Brochi. Os postos que não respeitam a lei ficam sujeitos a multa de R$ 3 mil, dobrada em caso de reincidência. (DA REDAÇÃO)

BROCHI PEDE
FISCALIZAÇÃO
DO PROCON

EDUCAÇÃO FIRMA PARCERIA COM “XADREZ PARA TODOS”
A Secretaria de Educação de America- a parceria, também participou do enna formalizou, semana passada, parce- contro. O objetivo do “Xadrez Para Toria com o projeto “Xadrez para Todos”, dos” é ampliar a interação social das
que será voltado a crianças da rede crianças da Educação Especial. Serão
municipal com deficiências física, vi- duas aulas de xadrez por semana, sem
sual, Síndrome de Down e Transtorno nenhum custo para o município, com
do Espectro Autista (leve) que tenham previsão de início para este mês. Onze
idade entre 7 e 12 anos. O encontro re- alunos já estão matriculados no curso,
uniu o secretário da Educação, Vini- que tem inscrições abertas permanencius Ghizini, a supervisora municipal temente junto à secretaria.
Os representantes do projeto desde Educação Especial, Salete Pelisson
da Cruz; Dayse Vescovi, gerente geral tacaram que o xadrez pode ser prae diretora técnica da ADX (Associação ticado em igualdade de condições e
para o Desenvolvimento do Xadrez); e que tal característica democratiza a
a responsável pelas dinâmicas psico- atividade, permitindo a melhora da
motoras do projeto, Leda Fruett. O ve- autoestima de jogadores com defireador Leco Soares, que intermediou ciência. (DA REDAÇÃO)
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O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...
sÓ FALTA VOCÊ!
Pensou em
viagem,
conte com
a gente!
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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.
Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)
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ANDRÉ JR.
BUSCA A
LIDERANÇA
NO VELOCITTÀ

RENATO MAFRA | DIVULGAÇÃO

Animado pela vitória em Interlagos, mês
passado, o piloto americanense André
Moraes Jr. vai à pista neste sábado (4)
em busca da liderança da classe GT4
do Império Endurance Brasil, que tem a
quinta etapa programada para o autódromo Veloccità, em Mogi Guaçu.
Ele e seu companheiro de equipe Cássio Homem de Mello estão 35 pontos atrás
dos líderes Átila Abreu e Léo Sanches,
que, segundo a assessoria de imprensa
do campeonato, não participam da rodada. “Após a revisão, nosso carro ficou muito bom. Vamos procurar pontuar o máximo possível para seguir na luta pelo título da temporada”, disse André, que pilota
a Mercedes AMG da Autlog Racing Team.
A corrida de amanhã, com quatro horas de duração, está marcada para as
11h30 e terá transmissão ao vivo pelo canal Bandsports. A última vez que o Império Endurance esteve em Mogi Guaçu
foi em 2018. (ZARAMELO JR.)

DIVULGAÇÃO

DESAFIO DE BIKE
DIVULGA OS CAMPEÕES

3 JOGOS MOVIMENTAM
DUFUTEBOL NO CASTOR
Três jogos, válidos pela tercei- sada, o ISB Contábil (foto) chera rodada do turno inicial, mo- gou a segunda vitória consecuvimentam o Campeonato Dufu- tiva e assumiu a liderança isolatebol, no Castor Society. A pro- da com 6 pontos. Na cola, com
gramação começa com Castor 5 pontos, está o Café Amorino.
x Vedras, às 14h30; na sequên- Líder e Vedras somam 3 pontos,
cia, às 15h30, haverá ISB Con- enquanto o Orion tem 1. Castor
tábil x Sport & Vida; e, no fe- e Sport & Vida estão zerados
chamento, Orion Cores x Líder até aqui. O principal artilheiro
Contábil, às 16h30. Ao bater o do campeonato é Levak, do LíOrion por 4 a 2, semana pas- der, com 6 gols. (ZARAMELO JR.)

O triatleta Fred Alves, um dos
organizadores do desafio “12
Horas Bike Day”, divulgou esta semana a relação dos campeões da prova que aconteceu em circuito no Jardim Terramérica, no dia 21 de agosto, e reuniu ciclistas de Americana, Santa Bárbara d´Oeste,
Nova Odessa, Sumaré, Paulínia, Bauru e Piracicaba.
No Sexteto, Sônia Campos Keller, Val Cia, Thaise Vian,
Fabíola Nicoletti Máximo, Ketima Figueiredo e Ana Carolina venceram no Feminino, enquanto Lucas Rizzi Pinto, Angelo Zeffa, João Camargo e
Thiago Pereira da Silva ganharam no Masculino; e Fábio

Sturion, Rafael Bilato, Vinicius
Granzotto, Julian Ruiz, Felipe
Bicalho e Juliana Bueno foram
os melhores no Misto.
No Sexteto MTB, vitórias
de Eliana Turcatto, Michelle
Rosário, Simone Torres, Michelly Zini, Roselaine Belizário
e Rosangela Coalho no Feminino; e de Paula Ianelli, Ronaldo Iannelli, Cristiane Moreira,
Erica Basso, Marcelo Bombadilha e Maria Regina no Misto.
No Solo, o campeão foi Rodrigo Leandro Menegatti. Nas
duplas, Valdinei Ferreira e Diego Araújo faturaram no Masculino, enquanto na Mista a vitória foi de Bruna Oliveira (foto) e
Diego Calheiros. (ZARAMELO JR.)
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SOB CHUVA, CRISTIANO DOMINA
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ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Cristiano Fontes Aro foi o destaque da sexta etapa da Copa
Aro Contabilidade Raceman, sábado (28), no kartódromo de
Nova Odessa. Debaixo de chuva, o piloto #08 foi o mais rápido na tomada de tempo, ganhou as duas corridas (embora tenha sido penalizado na segunda e caído para segundo) e
ainda registrou uma das voltas
mais rápidas da rodada. A performance valeu o topo do pódio pela primeira vez na temporada. “O principal foi a questão
do foco, da concentração, além
de entender o traçado. Toda vez
que tem chuva, consigo, de fato,
ter bom desempenho”, comentou Cristiano. “Sou um piloto
que sempre fica no pelotão do
meio. Tenho beliscado um pódio
ou outro e agora venho treinando um pouco mais, focado mais
e, consequentemente, buscado
novos resultados”, acrescentou.
CORRIDAS

Na primeira corrida da rodada, com chuva e pista bastante molhada, Cristiano Aro
largou na pole e manteve-se à frente durante as 24 voltas, com pilotagem consisten-

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Cristiano Aro andou em ritmo forte na chuva e se destacou na rodada em Nova Odessa

8º
9º

te e segura. Ele fechou a pro- próximo foi Caio Pinotti, disva em 19m42s328, vantagem tante 19s334 do ganhador.
de 2s607 para Luiz Fernando
Na segunda bateria, com a
Paloni, que foi o segundo co- chuva bem mais fraca e a pislocado e cravou a melhor volta ta praticamente seca, quem
(47s505 na nona). O ritmo da largou na pole foi Gustavo Vadupla foi acima da média, tan- lente (Gurga), que manteve a
to que quem terminou mais posição durante a maior parte das voltas. Porém, quem se
destacou novamente foi CrisPiloto #08
tiano, que, com a inversão do
garantiu o
grid, saiu em décimo e foi ganhando posições volta a volta
topo do pódio
até encostar no ponteiro.
em etapa com
A quatro voltas do final, Cristiano assumiu a ponta e recemuita chuva
beu a bandeira quadricula da vi-

tória, registrando a melhor volta na 23ª com 47s234. A direção de prova, no entanto, penalizou o piloto #08 por infração
na segunda volta contra Pinotti. Com isso, Cristiano caiu para
a segunda posição e a vitória ficou com Luiz Fernando Paloni,
que havia cruzado em segundo
e herdou o primeiro lugar.
Apesar da punição, Cristiano Aro foi o campeão da etapa, totalizando 49 pontos, um
a mais que Luiz Paloni. Além
deles, também foram ao pódio
Caio Pinotti, terceiro com 36
pontos; Douglas Silva Nasci-

mento, quarto com 34; e Marcel Sega, quinto com 32.
Na Graduados B, divisão de
acesso da Copa Raceman, o
vencedor da etapa foi Ricardo
Paloni. No geral (o campeonato tem grid único), o piloto #88
foi quarto colocado na primeira corrida e sétimo na segunda; na categoria, chegou na
frente nas duas. Na somatória,
Paloni fez 51 pontos, contra 45
de Alfredo Rosa Viana e 40 de
Luiz Fernando Ongaro. A sétima etapa está programada
para o próximo dia 25, a partir
das 9 horas, em Nova Odessa.

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

VENHA
TREINAR
CONOSCO!

19 99333-2209

10º
11º
12º
13º

PILOTOS

PTS.

Gustavo Valente
Matheus Ferreira
Luiz Paloni
Marcelo Assiz
Marcel Sega
Ricardo Romi
Caio Pinotti
Cristiano Aro
Ricardo Aziz
Douglas Silva
Rood Mark
Alexandre Bissi
Adriano Rinalti

228
208
193
158
152
150
147
145
127
126
80
64
35

GRADUADOS B
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

PILOTOS

PTS.

Gustavo Aldegheri
Daniel Macena
Luiz Ongaro
Ricardo Paloni
Ricardo Fittipaldi
Alfredo Viana
Eduardo Rizzo
Alexandre Biasi
Ronan Sega
Caio Pelisson

223
189
182
181
173
146
144
92
67
27
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RODADA DA COPA RACEMAN
ZARAMELO JR. | O JOGO | 28 DE AGOSTO DE 2021
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OS GANHADORES
Cristiano Aro (acima), na Graduados A, e Ricardo Paloni
(abaixo), na Graduados B, foram os ganhadores da sexta
etapa da Copa Raceman e garantiram o topo do pódio
de suas categorias. Há sete anos no campeonato, foi a
segunda vitória de Cristiano - a primeira aconteceu em 2017.
Já Paloni, que disputa a competição há cinco temporadas,
venceu pela primeira vez com chassi de competição.
Mesmo com dificuldades por causa dos pneus, Gurga ampliou distância na liderança do campeonato

GURGA VOLTA A ABRIR VANTAGEM NA LIDERANÇA
A sexta etapa da Copa Raceman ficou longe de ser aquela
dos sonhos para Gustavo Valente (Gurga), mas serviu para
ele abrir novamente vantagem
na liderança da Graduados A.
Mesmo sem ir ao pódio (foi 10º
na primeira corrida e terceiro
na segunda), o piloto #22 contou com o desempenho ruim
de Matheus Ferreira, seu prin-

cipal adversário, que foi 11º nas
duas baterias. Ao contrário dos
ponteiros da rodada, os dois foram à pista com pneus de chuva mais antigos, o que prejudicou a pilotagem. Ainda assim,
Gurga fez quase o dobro de
pontos que Matheus - 30 a 16.
Com isso, a diferença entre eles,
que era de apenas 6 pontos, subiu para 20 - 228 a 208. “Ficou

claro que os pneus fizeram a diferença na etapa. Minha sorte
é que o Matheus não foi bem,
mas não tem nada definido. É
seguir treinando e aguardar as
próximas corridas”, disse Gurga.
“Essa rodada foi um sofrimento.
Estava com pneus muito ruins.
Agora não tem muito o que fazer a não ser acelerar. Menos
mal que o Gurga também não

estava com pneus bons e assim
não abriu tanto”, avaliou Matheus. Na Graduados B, o cenário não se alterou. O líder Gustavo Aldegheri não disputou a rodada, mas segue com 34 pontos de vantagem sobre Daniel Macena (Daniboy), que foi
à pista em Nova Odessa, mas
não terminou nenhuma das
corridas e “zerou”. (ZARAMELO JR.)

• 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
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LARANJA CONQUISTA TÍTULO DA COPA DAV
ZARAMELO JR. | O JOGO | 28 DE AGOSTO DE 2021

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Lucas Little foi idealizador e organizador da Copa Davis

Iniciativa do coach Lucas Cunha
(Little), a 1ª Copa Davis de Tênis
do Terras do Imperador foi disputada durante o final de semana (28 e 29), no complexo
de saibro do condomínio residencial ao lado do aeroporto
de Americana. O torneio movimentou 16 jogadores, todos moradores, divididos em quatro times. Foram realizadas partidas
de simples e duplas de dois sets
de seis games cada.
Formada por Eduardo Giraldelli, Laerte Souza, Roberto Oliveira e Luiz Henrique Camargo,
a equipe Laranja conquistou o
título, superando no saldo de
games o time Vinho, que contou com Robson Ferro, Leonardo Leal, Rodrigo Rosseto e Fabrízio Bordon. As duas equipes
tiveram cinco vitórias, mas a Laranja fechou com saldo de dois
games a mais.
Em terceiro lugar, com quatro vitórias, ficou a equipe Branca, que teve Gustavo Garcia, Rafael Bueno, Guilherme Lahr e
Lucas Di Pino. E em quarto lugar, também com quatro vitórias,
mas saldo de games inferior, ter-

minou o time Azul, com Juninho
Sacilotto, Estevão Oliveira, Renato Moya e Ricardo Travaglia.
“Conversando com o pessoal
que mora no Terras e joga tênis, surgiu a ideia de realizar o
torneio. Fiz a sugestão de organizar algo no estilo Copa Davis, uma competição por equipes. Na hora, todos gostaram
e toparam”, explicou Little. “Para que as equipes ficassem mais
equilibradas possível, usamos
critérios técnicos para a formação delas. E deu certo, pois o
torneio foi decidido no saldo de
games”, frisou o coach.
O organizador salientou que
“o interessante é que os jogadores não sabiam quem iriam
enfrentar. Cada equipe recebia

Torneio teve
participação
de moradores
do condomínio
em 4 equipes

Eduardo, Roberto, Laerte e Luiz Henrique foram os campeões do

a súmula, definia quais seriam entrar em quadra.” Lucas Little unia para criar estratégias de
os jogadores de simples e de ainda comentou que “a união quem estava melhor para joduplas, e o adversário só des- das equipes foi outro fator gar simples, quem estava bem
cobria contra quem jogaria ao bem positivo. A galera se re- para jogar duplas. Sem contar
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VIS NO TERRAS PARTICIPANTES ELOGIAM TORNEIO
DIVULGAÇÃO

torneio disputado entre moradores do condomínio
a torcida do pessoal que ficava
do lado de fora.”
A segunda edição da Copa Davis do Terras, de acor-

do com o coach, será realizada nos dias 6 e 7 de novembro,
com o mesmo número de jogadores e equipes.

A 1ª Copa Davis de Tênis do
Terras do Imperador recebeu
elogios dos participantes, tanto em relação aos jogos quanto à organização e confraternização. “O torneio foi muito bem organizado pelo Little (Lucas Cunha). Jogos com
ótimo nível técnico e o ponto
alto foi a confraternização de
todos os jogadores com suas
famílias, o que acabou aproximando mais a galera”, disse Gustavo Garcia. “A competição em quadra foi muito sadia e não podemos esquecer
o chopp gelado”, acrescentou.
Para Leonardo Leal (Carioca), “o torneio foi excelente e a divisão das equipes ficou bem equilibrada e justa, tanto que até o último jogo três delas ainda tinham
chances de título. A confraternização foi legal para reunir o pessoal, pois algumas
pessoas do grupo não se conheciam. Foi bom para deixar
todos muito próximos.”
Ainda segundo Leonardo,
“essa união foi um dos pontos mais positivos, o que ficou ainda mais evidenciado
na manhã de sábado. A chuva atrapalhou a programação, mas todos se uniram e

cada um colaborou de uma maneira para que tudo desse certo, como deu.”
Já Robson Ferro (Robão) afirmou que “o torneio foi muito
top, pois proporcionou a todos
que estavam presentes um final
de semana muito descontraído,
com muitas risadas, brincadeiras
e cornetagem durante os jogos.
O equilíbrio dos times no torneio
fez com que o campeão fosse
decidido no último jogo.”
Robão salientou que “além
da diversão nas quadras, o mais
importante foi a confraternização com todos os familiares que
prestigiaram o evento.” E finalizou citando que “outro ponto a destacar foi a cooperação
de todos os jogadores, que estavam ali para ajudar de alguma
maneira, nas quadras, na preparação da confraternização e, lógico né, também tirando onda
dos perdedores.”
Na avaliação de Juninho Sacilotto, “o torneio foi num formato totalmente diferente, quatro equipes disputando em dois

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 28 DE AGOSTO DE 2021

Gustavo Garcia citou competição sadia em quadra
jogos de simples e um de duplas, proporcionando a nós, que sotodos interagindo e participando, mos jogadores amadores, uma
seja jogando ou torcendo. Con- experiência inesquecível num
fraternização fantástica. Nos di- torneio aos moldes daquele
vertimos muito e demos boas ri- que reúne os profissionais.”
sadas. O que vale é essa amizade
Eduardo citou que “foram
e interação de todos.”
dois dias inesquecíveis, com muiCampeão com a equipe La- ta torcida, muitas risadas, tudo
ranja, Eduardo Giraldelli falou num clima agradável e desconque “primeiramente parabeni- traído. Essa nova experiência de
zo o Little pela excelente ideia jogar em grupo e pelo grupo foi
de fazer a Copa Davis do Terras, incrível.” (ZARAMELO JR.)

19 3406-4224

Av. Paulista, 207 • Colina • Americana
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A aniversariante Fabiana Sachetto brindou
mais uma primavera em alto estilo.
No click, com o marido Cleber Sachetto

SOCIAL

Um sábado de alegria, amizades
e muita energia positiva. Cenário
perfeito para festejar mais uma
primavera da socialite Fabiana
Sachetto. O dia começou em alto estilo e spa day junto das amigas na Maison Visu. À noite, recepção intimista e badalada no
Espaço Gourmet do Le Blanc ao
lado do maridão Cleber Sachetto e casais de amigos. A aniversariante causou frisson num longo fluido de estampa florais e,
pra completar a produção, joias
Cartier. Na ambientação by Ma-
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rina Flores, arranjos com muito
verde e exuberantes orquídeas
em tons de fúcsia. O jantar foi
assinado pela banqueira Claudia
Porteiro e o bacalhau estava di-vi-no! Para o brinde, vinhos encorpados e aquela descontração.
O ponto alto da noite ficou para
o show da dupla Clayton & Camargo. Aliás, Fabiana ficou bastante emocionada com a dupla
interpretando a música “Como
é grande o meu amor por você”. Camila Caires Vanicoli
Uma vibe contagiante e sem ho- e Rodrigo Vanicoli
ra pra acabar. Parabéns, Fabi!

Amanda Moreira Joaquim
e Douglas Joaquim

CEGONHA
Essa pequenina é Bellise
Brito Franzo Carrara, a
primogênita de Anyara
Franzo e Douglas
Carrara. A família está
em festa, Parabéns!

Ariane e Oscar Berggren

Helen e Veraldo Sestari

SOCIAL
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MÃOS DE TESOURA
Ai ai ai... E a matriarca badalada, de família tradicionalíssima,
que não se conformava com o look piriguete da nora, que
conquistou o coração do primogênito?! Aproveitou a saída
do casalzinho apaixonado pra uma recepção e invadiu o
closet da moçoila. Jogou fora a maior parte das roupas
e um outro tanto, picotou com a tesoura. Dizem que a
piriguete até subiu o tom quando soube do arroubo, mas
como a endinheirada dita regra, a fuefa anda pianinho e
arrasando nos looks bela, recatada e do lar. Tô nude!

Zenna Zabad e Ali Wizani

Gisele Scuro e
Adilson Pimentel

Andrea e Renato Gayola

Livia Tatoni e Junior Souza

Ana Paula e
Ricardo Lourenço

A dupla Clayton & Camargo, atração especial da
festa, no click com a aniversariante e seu marido

Gabriela Malufe
e Fábio Capone

Helena Saraiva e Hamilton
Santana Saraiva Potrino

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br

VELINHAS!
Apagando velinhas nessa
sexta-feira: Geninho
Clementi, Ju Jensen
(foto), Fernanda Antunes,
Suzana Zaatar e Ivanete
Barrocal. No sábado é a
vez de Luciano Corrêa,
Jacqueline Borsato, Dirce
Silvestrini e Reinaldo
Chiconi comemorarem
idade nova. No domingo,
Victoria Menegatti,
Alexandre Rameh, Maria
Elizabeth Capucini,
Wangri Scuro e Patricia
Cunha Arouca são
aniversariantes do dia.

ESPORTE
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PAPO COM

ZARA

Instagram @zaramelojr
e-mail zaramelojr@jornalojogo.com.br

> No fechamento do

1º turno, o Rio Branco vai
a Itapira para enfrentar a
Itapirense, domingo (5),
em jogo marcado para as
10 da manhã. O adversário
é lanterna com 2 pontos.

> Mantendo esse ritmo,

o Tigre avança à 2ª fase.
A partir dai, é mata-mata.
E salve-se quem puder.

> Esta semana, fui até a

sede náutica do Rio Branco
acompanhar rodada da Copa
MagSac de futebol minicampo.
Com o passar dos anos, vamos
ficando saudosistas. Passou
um filme pela cabeça.

> Disputei o campeonato de
> Boa a campanha do Rio

Branco até aqui na 2ª Divisão,
com aproveitamento de 58%.
Dos 12 pontos disputados,
somou 7. É líder do Grupo 3,
com vantagem nos critérios
técnicos de desempate em
relação ao São Carlos, que
tem a mesma pontuação.

> Time do técnico Bira Arruda
ganhou os dois jogos que fez
em casa contra Sãocarlense
e São Carlos. E fora perdeu
do Mogi Mirim e empatou
com o Independente.

minicampo na sede náutica
durante década e meia. Às
vezes, eram dois jogos por
semana. Agora, é um sacrifício
até para descer as escadas que
dão acesso aos minicampos.

> O tempo passa,

torcida brasileira...

> Bacana a movimentação

pela sede náutica. Trabalho
da diretoria tem atraído
mais sócios à enorme área
que leva o nome do exconselheiro João Tamborlin,
de capítulos importantes
na história do Rio Branco.

ARQUIVO PESSOAL

> A solenidade de entrega

do prêmio “Mulheres
Destaques do Ano”, na
Câmara, adiada tempos atrás
por causa da pandemia, deve
acontecer em outubro.

> Do esporte, será premiada

a ex-jogadora Simone Pontelo,
de história muito bonita no
basquete. A indicação é do
vereador Thiago Brochi, que,
por sinal, é autor do projeto
de decreto legislativo que
motiva a homenagem.

> Bom final de semana, meus
amigos! Saúde a todos!

ARQUIVO PESSOAL

FLASH BOLA
Recebi a foto, via whatsapp, do amigo Jair Godoy (Curruira). É o time Café 205/Tabaflex, que
disputou o campeonato de futebol minicampo na sede náutica do Rio Branco no final dos
anos 1980 - Jair acha que é 88 ou 89. A partir da esquerda, aparecem: em pé - Papagaio,
Jamil, Clésio, Justo, Laerte, Vadinho De Nadai, Noel e Rô; agachados - Lolize (irmão de Jair),
Paulo Andrade, Carneirinho, Edson “Xacrinha” Bassette e Bebé. Já não estão mais entre nós,
fisicamente, Lolize, Xacrinha e Bebé. Nesta época, para garantir inscrição no campeonato, era
necessário pegar senha e dormir de sábado para domingo na entrada da sede náutica.

MAIS UM...
Outro “flash bola” na coluna. 1969. Estádio Victório Scuro, à época também conhecido como campo
do Vasquinho e hoje Arena Colorado, no bairro Conserva (onde nasci há 57 anos). Premiação do
Campeonato Topo Gigio, organizado pelos radialistas Geraldo Pinhanelli e Jota Junior. O título ficou
com o São Domingos Futebol Clube (SDFC), comandado pelo eterno técnico José Antonio Rodrigues
(Zé Pulga). A foto é da família Ricardo, que tinha casa ao lado da igreja São Domingos. Em pé,
Rubens, que era o presidente. Agachados, seus filhos Rubens Antonio (Nim - à esquerda) e Adalberto
(Betinho - à direita). Rubens e Nim partiram para a Pátria Espiritual. Betinho continua batendo uma
bolinha - e chegando junto no tornozelo dos adversários (hehehehe) - nos minicampos da cidade.
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MINICAMPO

4 TIMES MANTÊM 100% NA MAGSAC
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Com a realização de três rodadas, quatro times mantêm o
índice de 100% de aproveitamento na Copa MagSac Embalagens de futebol minicampo, que movimenta os associados do Rio Branco na Sede
Náutica João Tamborlin, na região da Praia dos Namorados.
Supermercado Salto Grande (Intermediária), Oral Sin
(Senior) e Lafer Auto Peças e
Amantex Confecções (Super

Senior) ganharam todos os jogos que disputaram até quarta-feira (1) e lideram suas categorias com 9 pontos. Nos Jovens,
Ponto Jato e Z Sport dividem a
liderança com 7 pontos (duas
vitórias e um empate).
Por outro lado, Viel Seguros (Jovens), Tigre 1913 (Intermediária), Empório Trembão e
TH Pinturas (Senior) e Finotrato (Super Senior) são os times
que ainda não ganharam nenhuma partida.
Seis jogos foram realizados esta semana. Na terça-feira (30), pela Intermediária,
houve Rio Branco 2x0 Peol
Ar Condicionado, Salto Grande 3x1 Depósito Oliveira e Petshop Padovani 5x4 Tigre 1913.
Na quarta, pelo Senior, teve

ZARAMELO JR. | O JOGO | 14 DE AGOSTO DE 2021

Jogos serão retomados na próxima semana

TH Pinturas 2x3 Posto 7, Renan De Angelo 1x4 Bluesteco
e Trem Bom 2x5 Oral Sin.
Na briga pela artilharia, os
destaques são Rafael Valério,
do Ponto Jato, com 8 gols nos
Jovens; João Ricardo, do Salto Grande, com 5 gols na Intermediária; Rodrigo Euphrasio, do Oral Sin, com 8 gols no
Senior; Donizete Braidotti, do
Posto 7, Edson Ferreira, da Casa do Construtor, e Fernando

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

Koruja fez gols na vitória
do Padovani, terça-feira

Furlan, da Lafer, todos com 5
gols no Super Senior.
Por causa do feriado da Indepência, a comissão organizadora não marcou rodada para este final de semana.
O campeonato volta na quinta-feira (9), com quatro jogos pelo Super Senior: Lafer
x Amantex, Casa do Construtor x Microgestão Sistemas e
K Decore x Posto 7, todos às
19h15, e Mundo Animal x Estrudena, às 20h30.

Salto Grande,
Oral Sin, Lafer
e Amantex
venceram nas
três rodadas

VETERANOS FECHA TURNO E DÁ FOLGA
61º campeonato interno de futebol minicampo. Após seis rodadas, os times com melhor
desempenho foram Supermercados Pérola, Optilar Óptica
e Ecosu Sucatas, com 13 ponZARAMELO JR.
tos na Intermediária; Tec Têx@zaramelojr
til e Bar do Zé Carlos, também
com 13 pontos no Senior; e PosO clube Veteranos fechou se- to São Vito, com 14 pontos no
mana passada o 1º turno de seu Master. No Super Master, que já

entrou no 2º turno, o mais eficiente é a Rodonaves Transportes, que tem 10 pontos.
Os jogadores estão de folga neste final de semana, pois
não haverá rodada em virtude
do feriado da Independência.
A retomada acontece na próxima semana, com jogos na noite de sexta-feira (10) e na tarde de sábado (11). A progra-

• 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
CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS
OAB/SP 13.696

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana
3461-6182 • 3461-8652
advocacia@castilhoeandreetta.com.br

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

mação ainda será oficializada
pela comissão organizadora.
Até o momento, os artilheiros são Lorran, da Persianas
Souzaflex, com 10 gols na Intermediária; Paulinho, do Bar
do Zé Carlos, com 13 gols no
Senior; Luciano, da Help Parafusos, com 10 gols no Master; e
Romildo, do Rodonaves, com
11 gols no Super Master.
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RAQUETINHA

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Após a realização de cinco rodadas, Fred Faé segue sendo
o único jogador que ainda não
foi derrotado no 22º Torneio
Amigos ATC de Raquetinha.
Ele ganhou quatro partidas
por 2 sets a 0 (3 pontos cada) e uma por WO (2 pontos).
Com 14 pontos no geral, ocupa a liderança do Ranking A
de forma arrasadora. Os mais
próximos, cinco pontos atrás,
são Frederico Carvalho e Rogério Armond (Rogerinho).
Na rodada desta semana,
Fred jogou em dupla com Ri-

Líder aparece
com vantagem
de 5 pontos
para Frederico
e Rogerinho

cardo Sayão e venceu Rafael
CLASSIFICAÇÃO
Lima e Sérgio Lião (Pivete) por
RANKING A
7/6 e 6/4. Líder do Ranking B
JOGADORES
PTS.
com 13 pontos, Alberto Soutel1º
Fred
Faé
14
lo (Betão) foi à quadra em par2º Frederico Carvalho
9
ceria com Franco Sardelli e ba3º Rogério Armond
9
teu Maurício Ferreira (Zebu) e
4º Franco Sardelli
Fernando Pires por 6/3 e 7/6.
8
Já Frederico Carvalho e Mar5º Fernando Pires
6
celo Marusso conquistaram vi6º Rafael Lima
5
tória sobre César Dei Santi e
7º Hugo Santiago
4
Hugo Santiago por 6/2 e 6/4.
8º Robson Ferro
1
Em virtude do falecimento da
RANKING B
avó de Robson Ferro (Robão),
JOGADORES
PTS.
o jogo dele com Fábio Pires
1º Alberto Soutello
13
contra Rogério Armond e Fer2º Maurício Ferreira
8
nando Bilíbio foi adiado.
3º Sérgio Lião
8
Por causa do feriado da In4º Marcelo Marusso
8
dependência, não haverá ro5º Fábio Pires
7
dada na próxima semana. O
6º Ricardo Sayão
7
torneio será retomado no dia
7º Fernando Bilibio
4
15, no complexo de saibro da
8º César Dei Santi
2
academia Americana Tennis
Center, com os seguintes jogos: Fred/Robão x Rafael/Hu- x César/Pivete. Com total de
go, Frederico/Franco x Roge- 15 rodadas, o Amigos ATC
rinho/Pirão, Betão/Marusso tem encerramento previsto
x Zebu/Bilibio e Fábio/Sayão para 8 de dezembro.
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CONFRATERNIZAÇÃO
Jogadores do Torneio Amigos ATC de Raquetinha e convidados participaram de jantar
de confraternização no Jardim Secreto 311, no dia 19 de agosto, referente à competição
realizada durante o primeiro semestre deste ano. O evento também serviu para a entrega
dos troféus a Fred Faé (Ranking A) e Hugo Santiago (Ranking B), que foram os campeões
da 21ª edição. Marcelo Marusso e César Dei Santi, idealizadores do torneio, fizeram a
premiação. Na foto, da esquerda à direita, estão Fred, Marusso, César e Hugo. (ZARAMELO JR.)

