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‘‘A loja mais esportiva da região’’

Cavaleiro americanense Rafael Spagnol Martins
conquista pela terceira vez o título do
Campeonato Brasileiro durante competição
internacional em São Paulo. P. 6
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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.
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A 1ª fase do 61º campeonato 
de minicampo do Veteranos 
tem sequência neste final de 

semana, no clube de campo, 
no bairro São Luiz, com a rea-
lização de 10 jogos pela nona 
rodada de três categorias.

A movimentação começa 
hoje (17), a partir das 19 horas, 
com Acapulco Imóveis x Pos-
to São Vito e Help Parafusos x 
Galmar, pelo master; Casa do 
Construtor x JRT Hobbies e 
Jóia Calçados x Bar do Zé Car-
los, pelo senior.

Amanhã (18), a partir das 
15h30, estão programados Li-
nhas São Vito x Ecosu Suca-
tas, Odonto Minas x Persianas 
Souzaflex e Optilar Óptica x Z 
Sport, todos pela intermediá-
ria; Tabatex x Ecosu e Distema 
Decorações x Hitscolor, pe-
lo master; e Tec Têxtil x Dama 
Bier, pelo senior.

Supermercados Péro-
la, com 16 pontos na interme-

diária; Bar do Zé Carlos, tam-
bém com 16 pontos no senior; 
e Posto São Vito, com 15 pon-
tos no master, são os líderes 
do campeonato.

Na terça-feira (21), a partir 
das 19 horas, haverá a oitava 
rodada do super master com 
Ecosu x Auto Elétrica Alga e 
Gonzaga Engenharia x Mirafer. 
O Rodonaves ocupa a lideran-
ça com 10 pontos.

MINICAMPO

10 JOGOS MOVIMENTAM O VETERANOS

Vanderlei é o goleiro da Casa do Construtor

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

ALCÂNTARA CONQUISTA 3ª MEDALHA
MARATONA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O capitão Renan Alcântara, 
do efetivo do 19º Batalhão da 
Polícia Militar, de Americana, 
conquistou sua terceira me-
dalha do Desafio do Samu-
rai, maratona de subida que 
aconteceu no final de sema-
na na Serra do Rio do Rastro, 
em Santa Catarina. No sába-
do (11), foram 25km; e no do-
mingo (12), mais 42km.

Para ganhar a medalha, 
o atleta tem que completar 
o Desafio com tempo abai-
xo de 6 horas. Agora em 
2021, na somatória dos dois 
dias, Alcântara cravou exatos 
5h44m36s, ficando em quin-
to lugar na classificação geral. 
Entre 44 que disputaram os 
67km, apenas nove homens 
conseguiram cruzar a linha 
de chegada no tempo limite.

Alcântara participa do 
Desafio do Samurai des-
de 2016. Antes de 2021, ele 

colocou no peito as meda-
lhas das edições de 2018 e 
2019. “É sempre uma honra 
voltar àquela Serra, conside-
rada uma das estradas mais 
bonitas do mundo e que, ao 
mesmo tempo em que é lin-
da, também é assustado-
ra quando se trata de termi-
nar uma prova de 25km ou 
uma maratona”, comentou o 
capitão da PM.

“No ano passado, por cau-
sa da pandemia, não hou-
ve o Desafio. Esse tempo 
todo sem prova só fez au-
mentar a vontade de voltar 
a competir”, completou Al-
cântara, que levou a esposa 
e os três filhos para acompa-
nhar a prova.

Renan Alcântara só ficou 
atrás na modalidade Samurai 
67K de Diego Campos França 
(5h17m38s), César Henrique 
Goldner Picinin (5h29m27s), 
Dirnei Zolim da Rocha 
(5h36m04s) e Lucas Rafael 
dos Santos (5h40m09s).

LINCOLN R. SCHINDLER | DIVULGAÇÃO

Pela terceira vez, Renan Alcântara
completou o Desafio do Samurai
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Winner Open de Tênis 
terá a participação de 100 
jogadores, a maioria de 
cidades da região, como 
Americana, Santa Bárba-
ra d’Oeste e Limeira. O tor- Rafael Beraldo é um dos jogadores da Especial

ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE JULHO DE 2021

CLASSIFICAÇÃO
RANKING A

JOGADORES PTS.
1º Fred Faé 17
2º Rogério Armond 12
3º Fernando Pires 9
4º Fred Carvalho 9
5º Franco Sardelli 8
6º Rafael Lima 5
7º Robson Ferro 4
8º Hugo Santiago 4

RANKING B
JOGADORES PTS.

1º Betão Soutello 15
2º Fábio Pires 10
3º Ricardo Sayão 10
4º Marcelo Marusso 10
5º Maurício Zebu 9
6º Sérgio Pivete 8
7º Fernando Bilibio 4
8º César Dei Santi 2

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Fred Faé e Betão Soutello, lí-
deres do 22º Torneio Amigos 
ATC de Raquetinha, ampliaram 
a vantagem para os adversá-
rios mais diretos após a rodada 
desta semana. Fred chegou a 17 
pontos no Ranking A, enquanto 
Betão agora soma 15 pontos no 
Ranking B. Os mais próximos 
deles estão 5 pontos atrás.

Fred jogou com Robson Fer-
ro (Robão) e a dupla derrotou 
Rafael Lima e Hugo Santiago 
por 6/4 e 6/2. Já Betão nem 
precisou ir à quadra, pois seu 
jogo, em parceria com Marce-
lo Marusso contra Maurício Fer-
reira (Zebu) e Fernando Bilibio, 

não aconteceu. Com isso, Be-
tão e Marusso somaram 2 pon-
tos, Zebu ficou com 1 e Bilibio, 
que causou o WO, “zerou”.

Outros dois jogos foram rea-
lizados pela sexta rodada. Ro-
gério Armond e Fernando Pires 
(Pirão) superaram Fred Carva-
lho e Léo por 6/1 e 6/4, enquan-
to Fábio Pires e Ricardo Sayão 
aplicaram duplo 7/5 em César 
Dei Santi e Sérgio Lião (Pivete).

Na próxima quarta-feira 
(22), mais quatro partidas se-
rão realizadas no complexo de 
saibro da academia Americana 
Tennis Center: Fred Faé/Marus-
so x César/Pirão, Rafael/Bilibio 
x Fábio/Franco, Fred Carvalho/
Sayão x Zebu/Hugo e Rogério/
Pivete x Betão/Robão.

RAQUETINHA

LÍDERES
AMPLIAM
VANTAGEM
NO “AMIGOS”

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

TÊNIS

WINNER RECEBE JOGADORES 
DA REGIÃO A PARTIR DESTA 6ª

neio acontece entre hoje (17) 
e domingo (19) no complexo 
de saibro da Winner Acade-
mia, no distrito industrial de 
Santa Bárbara, que conta com 
sete quadras.

Válido pela Liga do Interior 
de Tênis, o Winner Open será 
disputado nas categorias Es-

pecial, Feminino, Principiante, 
Intermediário A, Intermediário 
B, Avançado e Duplas.

Durante os três dias, serão 
97 jogos. Hoje, a programa-
ção começa a partir das 16 ho-
ras, enquanto amanhã e do-
mingo as rodadas têm início 
logo às 7 horas.

BICICROSS

O ABC (Americana Bicicross 
Clube) leva 26 atletas a In-
daiatuba, neste final de se-
mana, para a etapa de aber-
tura do Campeonato Pau-
lista de BMX. Amanhã (18) 
acontecem os treinos e no 
domingo (19) serão as cor-
ridas na Pista “Luís Cláudio 
Katayama”, que fica per-
to da prefeitura. Americana 
terá representantes nas ca-
tegorias Novatos, Girls, Wo-
men, Boys, Men, Junior Wo-
men e Elite Men. (ZJ)

Fred Carvalho tenta subir na 
classificação do Ranking A
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CASAGRANDE É VICE NO TCR SOUTH
AUTOMOBILISMO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O piloto Fabio Casagrande re-
tornou a Americana como vi-
ce-líder da classe Trophy do 
TCR South America, que te-
ve a terceira etapa da tempo-
rada disputada no Autódro-
mo Eduardo Prudencio Cabre-
ra, em Rivera, no Uruguai, du-
rante o final de semana. A bor-
do do Alfa Romeo da equipe 
PropCar, ele chegou aos 101 
pontos e está atrás apenas de 
Adalberto Baptista, que ocupa 
a liderança com 136 pontos.

Na classificação geral do 
campeonato, com grid de 25 
pilotos, Casagrande aparece na 
sétima posição com 50 pontos 

Piloto de
Americana
foi 3º e 4º
na categoria
no Uruguai

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr @zaramelojr

Segundo colocado na cor-
rida de sábado (11) e quin-
to na de domingo (12), Pe-
drinho Aguiar foi duas ve-
zes ao pódio da quinta 
etapa da Porsche XP Pri-
vate Cup, que aconteceu 
no Autódromo Interna-
cional Raul de Mesquita 
Boesel, em Pinhais, muni-
cípio na Região Metropo-
litana de Curitiba, no Pa-
raná. Foi a melhor roda-
da da temporada para o 
piloto de Americana.

Com os resultados, Pe-
drinho entrou no Top 10 da 
categoria Carrera Cup, pas-
sando a ocupar o oitavo lu-
gar com 56 pontos. À fren-

te dele estão Miguel Paludo 
(137 pontos), Werner Neu-
gebauer (128), Marçal Mül-
ler (122), Alceu Feldmann 
(111), Enzo Elias (96), Renan 
Pizii (71) e Fran Lara (68).

Na primeira corrida 
na pista paranaense de 
3.695m de extensão, Pe-
drinho Aguiar saiu na pole, 
mas na largada caiu para o 
segundo lugar, onde mante-
ve-se até o final, atrás ape-
nas de Alceu Feldmann. Na 
segunda, largou e terminou 
na quinta colocação.

A próxima etapa da Pors-
che Cup será em Goiânia, 
dias 9 e 10 de outubro, na 
pista de 3.835m de exten-
são do Autódromo Interna-
cional Ayrton Senna, que fi-
ca no Parque Lozandes.

PEDRINHO ENTRA NO 
TOP 10 DA PORSCHE

- Tom Coronel, sexto colocado, 
tem a mesma pontuação. O lí-
der é o espanhol Pepe Oriola, 
que disparou com 124 pontos.

Na sequência aparecem Ro-
drigo Baptista (Digo), segundo 
colocado com 99 pontos; Ra-
phael Reis, terceiro com 73; Ayr-
ton Chorne, quarto com 60 e 
Adalberto Baptista, quinto com 
57. No sábado (11), Casagrande 
ficou em terceiro lugar na Tro-
phy e em nono na geral da pri-
meira corrida da rodada; e no 
domingo (12), foi quarto na clas-
se e oitavo no geral na segun-
da. Os vencedores foram o uru-
guaio Santiago Urrutia, na pri-
meira, e Pepe Oriola, na segunda.

A quarta etapa da TCR 
South America está agenda-
da para o Autódromo El Pinar, 
também no Uruguai, nos dias 
2 e 3 de outubro, em substitui-
ção a rodada que seria realiza-
da no Velopark, no Rio Grande 
do Sul, em agosto, e teve que 
ser cancelada por causa das 
restrições sanitárias decorren-
tes da pandemia de covid-19. 

DUDA BAIRROS | TEC SOUTH AMERICA | DIVULGAÇÃO

Casagrande nos boxes 
do autódromo em Rivera: 
vice-liderança da Trophy
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O regulamento da 16ª edição do 
Pé de Chumbo - Copa Sópneus 
Goodyear de Kart 2021 - prevê 
que cada piloto terá de descar-
tar a pontuação de duas baterias 
após a realização da sétima eta-
pa, que está programada para o 
dia 1º de outubro, no Kartódro-
mo San Marino, em Paulínia.

O descarte pode ser de bate-
rias de rodadas diferentes e há 
possibilidade de modificar o ce-
nário atual em termos de pon-
tuação, deixando a disputa pe-

lo título ainda mais acirrada. Ou-
tubro será um mês de muita mo-
vimentação no Pé de Chumbo, 
com três etapas. Além da roda-
da do dia 1º, também estão pro-
gramadas corridas para os dias 2, 
novamente em Paulínia, e 16, em 
Limeira. Depois, restará apenas a 
final, no dia 20 de novembro, em 
mais uma etapa no San Marino. 
Tradicionalmente, o campeão 
do PDC é conhecido na rodada 
de encerramento. Será que a es-
crita será mantida em 2021? (ZJ)

PD’CHUMBO ACELERA 
EM ARARAQUARA

KART

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Os pilotos do Pé de Chumbo 
vão à pista neste sábado (18), 
em Araraquara, para a disputa 
da sexta etapa da Copa Sóp-
neus Goodyear 2021. A movi-
mentação começa às 8 horas 
e se estende até por volta do 
meio-dia, com briefing, treino 
classificatório, duas corridas e 
solenidade de premiação.

Será a quinta vez na histó-
ria de 16 anos do PDC que a ro-
dada acontece no traçado de 
1.050 metros do Kartódromo 
Adalberto “Nenê” Cattani, no 
Parque Pinheirinho. A última 
passagem do campeonato por 
Araraquara foi no dia 6 de abril 
de 2019, com vitórias de Dou-
glas Pitoli, na Pro, e Neto Can-
dido (Garotinho), na Light.

Nesta sexta-feira (17), das 9 
às 11 horas, haverá treino livre 

para reconhecimento de pis-
ta. “O Pé de Chumbo sempre 
é muito bem recebido em Ara-
raquara e todos os pilotos gos-
tam de correr lá. É um traçado 
bastante interessante e, certa-
mente, teremos mais uma eta-
pa de sucesso”, disse o presi-
dente Marcelo Marusso.

Até aqui, após cinco rodadas, 
o destaque é Rafael Contat-
to, líder absoluto com 282 pon-
tos. Ele ganhou três etapas e foi 
segundo colocado nas outras 
duas, aparecendo como princi-
pal candidato ao título.

Apesar dos números ex-
pressivos, o piloto #19 mantem 
os pés no chão. “Tenho uma 
vantagem relativamente boa, 
mas não posso me dar ao lu-
xo de relaxar”, afirmou. “Tenho 
que continuar fazendo a lição 
de casa, treinando bem, pro-
curando correr da mesma for-
ma e sempre andando entre os 
primeiros”, acrescentou.

Os três adversários mais di-
retos de Rafael são Douglas Pi-
toli, vice-líder com 243 pontos; 
Rogério Pompermayer, tercei-
ro colocado com 237; e Fernan-

DESCARTE DE BATERIAS
PODE ALTERAR CENÁRIO

CLASSIFICAÇÃO GERAL
PILOTOS PTS.

1º Rafael Contatto 282
2º Douglas Pitoli 243
3º Rogério Pompermayer 237
4º Fernando S.André 235
5º Théo Trevisani 187
6º Patrik Neves 180
7º Marcelo Marusso 177
8º Carlinhos Carrion 172
9º Paulo Rosa 170
10º Oswaldinho Nogueira 170
11º Mayckon Mota 153
12º Rafael Barberatto 149
13º Ivan Dantas 144
14º Giovanni Pamfílio 128

PILOTOS PTS.
15º Ederson Rodrigues 122
16º Givago Nunes 115
17º Fernando Rodovalho 115
18º Marcelo Contatto 104
19º Candido Neto 104
20º André Gonçalves 99
21º Alberth Janjon 92
22º William Saura 90
23º Carlos Barbosa 58
24º Rodrigo Pestana 51
25º Alexandre Bassora 36
26º Pedro Marusso 34
27º Fábio Santarosa 34

*Os pilotos em negrito são da categoria Light

do Santo André (Nando), quarto 
com 235. Os três esperam andar 
à frente do líder em Araraquara 
para reduzir sua vantagem. Na 
Light, divisão de acesso do cam-
peonato a liderança é de Oswal-

do Delfim Nogueira (Oswaldi-
nho), que soma 170 pontos. Na 
sua cola estão Mayckon Motta, 
segundo com 153; Rafael Bar-
beratto, terceiro com 149; e Ivan 
Dantas, quarto com 144.

Vice-líder em 2021, Pitoli ganhou em Araraquara em 2019

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE MAIO DE 2021
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RAFAEL CONQUISTA TRI BRASILEIRO
HIPISMO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O cavaleiro americanense Ra-
fael Spagnol Martins, 13 anos, 
montando Carano da Essência, 
sagrou-se tricampeão brasilei-
ro de CCE (Concurso Completo 
de Equitação) durante a tercei-
ra etapa da Copa Santo Amaro, 
no Clube Hípico de Santo Ama-
ro, em São Paulo, entre sexta-

-feira (10) e domingo (12).
A competição internacio-

nal, que teve obstáculos com 
altura de 90cm, foi válida pe-
lo Campeonato Brasileiro 2021 
e Rafael superou todos os ad-
versários, inclusive os cavalei-

ros olímpicos Gustavo Pago-
to e Márcio Appel Cheuiche. O 
americanense conquistou o tí-
tulo no geral da etapa e o na-
cional da categoria mirim.

Nas temporadas 2018 e 
2019, Rafael Martins foi cam-
peão brasileiro na mini-mirim 
(70cm). Agora, em 2021, ele 
garantiu o tricampeonato na 
mirim. O cavaleiro de America-
na treina com o professor José 
Diniz, no Centro Equestre Fi-
gueira Ranch, em Limeira.

O CCE é considerado um 
triatlo equestre, com provas de 
adestramento, salto e cross cou-
ntry. Inspirado em seu pai Ricar-
do Martins, que também prati-
ca hipismo, Rafael começou a 
montar há cinco anos e seus re-
sultados são expressivos.

Na etapa da Copa San-
to Amaro, o americanense 
saiu como segundo colocado 
no adestramento, que acon-
teceu na sexta-feira. Ele, po-
rém, chegou à vitória ao “ze-

Cavaleiro de
Americana
não cometeu
nenhuma falha
em duas provas

Tricampeão brasileiro, o cava-
leiro Rafael Spagnol Martins 
ressaltou esforço e treino co-
mo fatores determinantes pa-
ra chegar à conquista na Co-
pa Santo Amaro de CCE, que 
lhe valeu mais um título nacio-
nal. “Em qualquer competição, 
são necessários muito esforço 
e muita dedicação.  Nesta pro-
va, não foi diferente”, afirmou. 

“Nada vem sem esforço, en-
tão, precisei me esforçar e trei-

nar muito”, salientou. Quanto 
ao futuro, Rafael Martins, co-
mo não poderia ser diferente, 
não esconde o desejo de um 
dia chegar aos Jogos Olímpi-
cos. “Me apaixonei pelo espor-
te e quando vi um de meus pri-
mos indo a um Sul-Americano 
na Argentina, pensei como se-
ria estar no lugar dele. Aí, co-
mecei a ter o desejo de realizar 
uma prova internacional. Uma 
Olimpíada, quem sabe?!”, disse.

O cavaleiro de America-
na, no entanto, não abre mão 
dos estudos. “Adoraria viver 
do esporte que tanto amo, 
mas no cenário de hoje, vejo 
que isso não é possível. Então, 
tenho que focar em ter uma 
boa educação para poder me 
sustentar e bancar esse belo 
esporte e poder equilibrar a 
vida entre  atleta e a profis-
são que venha a ter no futu-
ro”, finalizou. (ZJ)

rar” no cross country (obstácu-
los fixos), no sábado, e no sal-
to, no domingo. Nas duas pro-
vas, simplesmente não come-
teu nenhuma falta.

Agora, Rafael se prepara 
para a quarta etapa da Copa 
Santo Amaro, que está agen-
dada para novembro e será 
válida pelo Campeonato Pau-
lista. Ele também deve partici-
par ainda este ano do concur-
so internacional “Olímpicos do 
Amanhã”, no Rio de Janeiro.

DIVULGAÇÃO

Rafael Spagnol Martins e seu 
pai Ricardo: mais um título
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IRMÃS CONCLUEM CAMINHO DA FÉ
PERSISTÊNCIA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

As irmãs Marina e Carolina 
Panuncio (Carol), de America-
na, respectivamente, concluí-
ram o tradicional Caminho da 
Fé durante o feriado da Inde-
pendência. A história da gesto-
ra de tráfego de 29 anos e da 
coordenadora de Marketing da 
Rede de Supermercados Pa-
gue Menos de 39 anos foi es-
crita pela persistência.

Em dezembro do ano pas-
sado, acompanhadas pelo guia 
de turismo e produtor de even-
tos Deco Ghirardelli, marido de 
Carol, elas iniciaram a peregri-
nação, mas tiveram que aban-
donar após seis dias. A saúde 
debilitada de Deco em razão de 
intoxicação alimentar e as do-
res insuportáveis de joelho de 
Carol impediram a conclusão.

“Chorei em silêncio naque-
la noite. Me senti derrotada e 
culpada pela intoxicação do 
Deco”, revelou Carol. “Des-
de então, o desejo de concluir 
era latente. Eu tinha o pro-
pósito de concluí-lo antes de 
completar um ano da primeira 
jornada. E assim nasceu o pla-
nejamento da segunda tenta-
tiva”, explicou a coordenado-
ra de Marketing.

De acordo com Carol, em 
junho eles tomaram a deci-
são de retomar o Caminho da 
Fé de onde haviam parado, na 
cidade de Luminosa, em Minas 
Gerais. Desta vez, porém, De-
co, que faz a peregrinação vá-
rias vezes ao ano como guia, 
ao invés de caminhar, foi com 
carro de apoio.

“Mesmo eu e minha irmã nos 
sentindo melhor preparadas 
e já cientes dos desafios, ter 

o Deco como apoio nos deu 
mais confiança para o caso 
de algo sair do controle”, disse 
Carol. “Talvez fosse um pou-
co de medo de não conseguir 
concluir novamente”, admitiu.

As americanenses parti-
ram de Luminosa no dia 5, por 
volta das 6 horas, e chegaram 
no santuário de Aparecida do 
Norte no dia 7, em torno das 13 
horas, num total de 107km de 
caminhada. Missão cumprida.

“Eu e minha irmã somos 
muito diferentes uma da outra, 
mas ambas possuem uma ca-
racterística forte, que é a per-
sistência. Foram três dias de 
muitos desafios, cansaço e do-

res pelo corpo. Mas também 
de muita superação, cumplici-
dade e generosidade”, comen-
tou Carol.

“Tantas pessoas passaram 
por nós, nos desejaram força, 
palavras de fé, nos ofereceram 
água, alimento e muito mais. 
São tantos pequenos ges-
tos que nos reconfortam du-
rante o Caminho, que não há 
dor que seja maior que o sen-
timento de gratidão e amor”, 
afirmou a coordenadora.

“Cada pessoa que inicia o 
Caminho da Fé o faz por um 
objetivo, seja autoconheci-
mento, penitência, supera-
ção, reafirmação da fé, enfim, 
eu fui sem nenhum. Só queria 
sentir a experiência de viver 

Deco, Marina e Carol em Campos do JordãoCarol e Marina no santuário de Aparecida do Norte no feriado

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

algo novo. Eu precisava da-
quele momento comigo mes-
ma”, contou Marina.

“As longas caminhadas foram 
de muita superação e fé. Basta-
vam o ar, as paisagens e a capa-
cidade de continuar caminhan-
do para reorganizar os pensa-
mentos e entender que preci-
samos de pouco. É lá que com-
preendemos a simplicidade da 
vida. A maior riqueza que vi no 
Caminho foi a solidariedade”, fi-
nalizou a gestora de tráfego.

*Os depoimentos completos 
de Marina e Carol Panuncio, 
com detalhes dia-a-dia do 
roteiro e mais fotos, estão 
disponíveis no site www.
jornalojogo.com.br

Marina e Carol
caminharam por
107km durante
o feriado de
7 de setembro
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ATIVIDADE FÍSICA
É SEU MELHOR
ESCUDO PROTETOR
CONTRA QUALQUER
TIPO DE DOENÇA.

Agende pelo WhatsApp        19 99333-2209

VENHA
TREINAR

CONOSCO!

Empreendedor multifacetado 
das áreas de comunicação, fit-
ness, beleza e qualidade de vi-
da, Bruno Berardo é unanimida-
de também nos quesitos amiza-
de e alto astral. A festa do ani-
versário de 39 anos foi em alto 
estilo e com recepção em sua 
bela residência no condomínio 
Altos da Represa. Rasante de 
chiques e badalados que capri-
charam no dress code all black. 
O aniversariante recepcionou os 
convidados ao lado da mulher 
Gica Berardo. Na ambientação, 

muitos balões de led e uma gi-
gantesca pista de dança hi-te-
ch com comando do DJ Daniel 
Leal. Na trilha sonora, o melhor 
dos hits eletrônicos. O bolo de 
andares era inteiro black e orna-
mentado com detalhes em ver-
de. No buffet, comidinhas deli-
ciosas by LM Buffet e drinks tro-
picais e gourmet do Barman Ju-
ka. Pique é pique emocionan-
te e descontração sem hora 
pra acabar. Hoje alguns clicks e, 
na próxima coluna, mais deta-
lhes da festa. Parabéns, Bruno!

Marcel Sega, Clarissa Miante
Stocovich e Thomaz Silva

O aniversariante Bruno Berardo com a mulher
Gica Berardo: festa all black comemorando os 39 anos João e Juliana Samartin Porteiro

Aline Araújo Leme e Ronaldo Leme

Denise Calente Guidolin
e Fábio Guidolin

Juliana Berardo Pafaro,
irmã do aniversariante,
com o marido André Páfaro

Rafael Zanaga
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• Circuito fechado de TV  • Alarmes monitorados 24 horas 
com viatura e via rádio (exclusivo) • Choque pulsativo  

• Monitoramento de imagens • Vigilância  • Portaria 24 horas 

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

MULHER ELEFANTE!
Ai ai ai... E o novo morador do condomínio pop, que 
tem atiçado a ira das matriarcas quatrocentonas 

- que zelam pela moral e os bons costumes?! 
Desde que o bofe se mudou, a frequência de 
bonecas tem sido constante. Dia desses, uma 
mulher de tromba mais exaltada fez escândalo 
no portão e ameaçou apedrejar carros que 
entravam ou saíam da entrada imponente. O 
motivo é que o bambambã pagou menos que o 
combinado. Tem até abaixo-assinado pra expulsar 
o glitterinado. Me amarrota, que tô passado!

VELINHAS
Felicidades para Mauricio 
Cavicchiolli, Artur Canazza 
Neto, Sandra Rossi, Regina 
Gouvea, Voeli Franciscato 
e Tiago Trevizam Campana, 
que são aniversariantes 
desta sexta-feira (17). 
Amanhã (18), Luiza Pigatto, 
Priscila Munhos Busch e 
Luciana Cristina Romano 
apagam velinhas. E no 
domingo (19), Silvana 
Marinho, Mauricio 
Schiavoni, Fernando 
Penco, o DJ Jonacyr 
Washington Carvalho 
(foto), Rosana Seccomandi, 
Marcelo Bortoletto e 
Lenira Buen Gomes 
comemoram idade nova.

Stela Berardi Pirondi,
irmã do aniversariante,
com o marido Fábio Pirondi

Vanessa Cordeiro Ferreira
e André Ferreira

Fernanda e Diego Guidolin

Natasha Covalenco
Suracci e Matheus Suracci

Karen Ballan Sega e Renato Sega

Thiago Martins, presidente da Câmara
de Americana, com a mulher Renata

Tati Ragazzo e Ricardo Indião,
gravidíssimos, aguardando a
chegada do primogênito Theo

Aladin Duarte e Paula Martins

Lucy e Ary Berardo,
pais do aniversarianteMarcia e Gustavo De La Rue

Claudia Dollo Barros e Rodrigo Barros

Fabio Figueiredo e Flávia Semeghini
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MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Z Sport e Fogo Nobre, pontei-
ros da categoria jovens da 7ª 
Copa MagSac de futebol mini-
campo, fazem o principal jogo 
da rodada deste sábado (18), 
na sede náutica do Rio Bran-
co. O duelo está marcado pa-
ra as 15 horas e promete ser dis-
putado em alta intensidade. O 
Z Sport ocupa a liderança com 

10 pontos e está invicto, com 
três vitórias e um empate, en-
quanto o Fogo Nobre aparece 
em segundo lugar com 9 pon-
tos - três vitórias e uma derrota.

A rodada ainda terá Viel Se-
guros x L&L Express, às 15 ho-
ras, e Ponto Jato x Tapeçaria 
Americana e Andrade Contá-
bil x Escritório Lex, ambos às 
16 horas. O artilheiro da cate-
goria é Rafael Valerio, do Pon-
to Jato, com 10 gols.

Pela intermediária, a quinta 
rodada acontece terça-feira (21) 
com Rio Branco x Tigre 1913, às 
19h15, Depósito Oliveira x Pet-
shop Padovani e Supermercado 
Salto Grande x Peol Ar Condicio-

nado, ambos às 20h30. O Sal-
to Grande é o líder com 10 pon-
tos, seguido de perto pelo De-
pósito Oliveira, que tem 9. An-
dré Luís, do Padovani, e João 
Ricardo, do Salto Grande, am-
bos com 5 gols, são os artilheiros.

Na quarta-feira (22) have-
rá mais uma rodada do senior, 
com todos os jogos marcados 

Z Sport e
Fogo Nobre
se enfrentam
amanhã, na
sede náutica

para as 19 horas: Empório Trem 
Bom x Posto 7, Oral Sin x Blues-
teco e TH Pinturas x Renan de 
Angelo Assessoria. Com 10 
pontos, o Posto 7 é o primeiro 
colocado e tem na cola, com 9, 
o Oral Sin. E, pelo super senior, 
as partidas da quinta-feira (23) 
são K Decore x Casa do Cons-
trutor, Estrudena x Amantex e 
Lafer Auto Peças x Finotrato, 
todas as 19h15, e Microgestão 
Sistemas x Posto 7, às 20h30.

Gean Lucas tenta levar Fogo 
Nobre à liderança dos jovens

ZARAMELO JR. | O JOGO | 11 DE SETEMBRO DE 2021
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AMORINO AMEAÇA LÍDERES DO DUFUTEBOL

Líder tem três vitórias em quatro rodadas

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Líder Contábil e ISB Contábil 
dividem a liderança do Dufu-
tebol Society, no Castor. Eles 

têm 9 pontos em quatro jogos, 
mas estão sob ameaça efeti-
va do Café Amorino, que so-
ma 8 pontos em três partidas 
e é o único invicto do campeo-
nato. Os três times já abriram 

boa vantagem para os demais. 
Neste sábado (18), acontece 
a quinta rodada com Vedras 
x Orion Cores, às 14h30; Líder 
x Amorino, às 15h30, em con-
fronto direto; e Sport & Vida 

x Castor Society, às 16h30. O 
ISB folga. O principal artilhei-
ro continua sendo Levak, do 
Líder, que agora tem 11 gols. O 
torneio é organizado pelo pro-
fessor Eduardo Pires.

DIVULGAÇÃO
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Telefone: 3461-4155

inseto?
Problemas com

Telefone: 3461-4155

inseto?
Problemas com

FISIOTERAPIA DESPORTIVA  ESPECIALIZADA

Rua dos Coqueiros, 337 ∙ Jd. São Paulo

3645-1618 ∙ 3407-7474

DR. RAFAEL DE BARROS

• DESEMBARAÇO ADUANEIRO
• TRANSPORTE INTERNACIONAL

• SEGURO INTERNACIONAL DE CARGA
• ASSESSORIA JURÍDICA ADUANEIRA

• OPERAÇÕES ESPECIAIS: MÁQUINAS USADAS,
EX-TARIFÁRIO, DRAWBACK, ETC

O SEU DEPARTAMENTO DE
COMÉRCIO EXTERIOR 

ATENDEMOS OS
PRINCIPAIS PORTOS

E AEROPORTOS
DO BRASIL    

FILIAL - AMERICANA
(19) 3467-2201

MATRIZ - SÃO PAULO

PAPO COM MARIA MARIA GIOVANA FORTUNATO

SAÚDE MENTAL NO VERMELHO

E ste mês é mundial-
mente conhecido co-
mo “Setembro Amare-

lo”, cujo significado é a preven-
ção ao suicídio, consequência 
última da depressão e do trans-
torno bipolar, duas das princi-
pais causas, segundo especia-
listas. No entanto, dados divul-
gados no último dia 10 (escolhi-
do o Dia Mundial de Prevenção 
ao Suicídio) pela Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz), acendem 
o sinal vermelho em relação 

ao tema. Nossos jovens, como 
mostra a pesquisa, estão ca-
da vez mais com saúde mental 
agravada. Os números são es-
tarrecedores.

A pesquisa revela 15.702 
notificações de atendimen-
to relacionados à tentativa 
de suicídio nos serviços de 
saúde do país no período de 
2011 a 2014. A maioria dos ca-
sos, detalha a pesquisa, envol-
veu o grupo etário de 15 a 19 
anos (76,4%), o sexo femini-

no (71,6%) e pessoas brancas 
(58,3%). Quase 90% das ocor-
rências ocorreram na própria 
residência e, o meio mais uti-
lizado, foi o uso de medica-
mentos e outras substâncias 
com objetivo de envenena-
mento ou intoxicação.

Em outro período, de 2007 
e 2016, foram 12.060 registros 
de tentativas de suicídio no 
país. Os dados mostram a pre-
dominância dos casos envol-
vendo pessoas do sexo femini-

no (58,1%). A Região Sudeste 
foi a que reuniu o maior núme-
ro de internações por 100 mil 
habitantes. Os principais moti-
vos, de acordo com o levanta-
mento são: rompimentos com 
namorados, bullying, pres-
são escolar e interação em re-
des sociais virtuais. Vale ressal-
tar ainda que no Brasil aproxi-
madamente 13 mil pessoas por 
ano tiram a própria vida.

São verdadeiros números 
de um front de guerra, no qual 

muitas vezes às vítimas lutam 
em total solidão, sem apoio 
psiquiátrico e, em muitos ca-
sos, com desdém de familia-
res que não enxergam a gra-
vidade do problema. Sem falar 
que são números pregressos à 
pandemia da Covid-19 que nos 
submeteu a uma longa qua-
rentena. Ou seja, nossa reali-
dade atual está, sem sombras 
de dúvida, ainda pior.

Precisamos melhorar (e 
muito) as políticas públicas já 

existentes no SUS (Sistema 
Único de Saúde) relacionadas 
à saúde mental, mas acima de 
tudo precisamos falar mais so-
bre o assunto. É preciso uma 
corrente envolvendo a famí-
lia, amigos, escola e o governo. 
Setembro vai passar e o sinal 
vermelho nos dá o alerta da 
gravidade do problema.

Instagram 
@mariagiovanafortunato

MARIA GIOVANA FORTUNATO
Sanitarista e presidente 
do PDT de Americana
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Bike Hotel Sports, no Jardim 
Terramérica, realiza na próxima 
semana o evento “Longevidade 
no Esporte”, reunindo profissio-
nais de três áreas: a nutricionis-
ta Heloisa Lopes (foto), a ciclis-
ta Wellyda Rodrigues e o fisio-
terapeuta Junior Flueti, que irão 
abordar e responder temas so-
bre esporte e saúde. Fábio Gui-
dolin, diretor do Bike Hotel, in-

formou que o “Longevidade no 
Esporte” acontece na quarta-
-feira (22), a partir das 19 horas. 
A expectativa é que tenha dura-
ção de aproximadamente duas 
horas. Heloisa, Wellyda e Flueti 
estarão no local. De acordo com 
Guidolin, os interessados po-
dem participar presencialmen-
te ou através de live pelo Insta-
gram do Bike Hotel - @bikeho-
telamericana. Não há cobran-
ça de nenhuma taxa. “A ideia é 
abordar assuntos relacionados 

A Secretaria de Assistência So-
cial e Direitos Humanos da Pre-
feitura de Americana está de-
senvolvendo a campanha “Pre-
venção ao Suicídio Setembro 
Amarelo” nos Centros de Re-
ferência de Assistência Social 
(Cras). As ações de conscienti-
zação serão realizadas duran-
te todo o mês. “A abordagem 
do tema está sendo reforça-
da para marcar o mês de cons-
cientização sobre a prevenção 
ao suicídio. É muito importan-

te que as pessoas possam fa-
lar sobre o que estão sentin-
do, sejam ouvidas, compreen-
didas e orientadas para que 
possam refletir, pedir ajuda e 
se sentirem acolhidas”, disse 
a secretária Juliani Hellen Mu-
nhoz Fernandes. A campanha 
alerta e conscientiza a respei-
to de diversas situações sobre 
saúde mental, emocional, de-
pressão, uso de drogas, entre 
outras, com foco na prevenção 
ao suicídio. (DA REDAÇÃO)

LONGEVIDADE

BHS REÚNE
PROFISSIONAIS
EM EVENTO

Nutricionista Heloisa Lopes é uma das participantes

ao esporte, à saúde. Quem qui-
ser acompanhar pessoalmen-
te no Bike Hotel, é só chegar. E 

tem também a opção online pe-
lo Instagram. Vai ser legal, com 
certeza”, disse Guidolin.

CAMPANHA É DESENVOLVIDA NOS CRAS

DIVULGAÇÃO
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> O Rio Branco segue muito 
bem no Paulista da Segunda 
Divisão (Bezinha). Quarta-feira 
(15), meteu 2 a 0 no Mogi Mirim, 
chegou a 14 pontos e continua 
firme na liderança do Grupo 3.

> Os próximos dois jogos 
serão contra os principais 
adversários: amanhã (18) 
contra o Independente, às 15 
horas, no Estádio Décio Vitta, 
e quarta-feira (22) contra o 
Sãocarlense, também às 3 
da tarde, em São Carlos.

> Independente e Sãocarlense 
dividem a vice-liderança. 
Cada um soma 12 pontos.

> Não sou muito bom de 
matemática, mas acredito que 
ganhando um destes confrontos 
o Rio Branco carimba 
passaporte à fase do mata-mata.

> A 1ª fase termina no 
próximo dia 26 (domingo) 
e o Rio Branco recebe 
o Itapirense, penúltimo 
do grupo com apenas 5 
pontos e praticamente 
fora da briga.

> Ou seja: o Rio Branco está 
com a faca e o queijo na 
mão. Basta fazer a lição de 
casa para seguir em frente.

> Americana sediará, 
domingo (19), três 
modalidades da terceira 
etapa dos Jogos Escolares 
do Estado: ciclismo, no 
velódromo e em circuito de 
rua; ginástica, no Centro 
Cívico; e badminton, na 
Nova Americana.

> A estrutura física dos 
espaços esportivos de 

Americana é muito boa e por 
isso a cidade é procurada 
para receber competições.

> O que se espera é que 
a partir de 2022 esses 
espaços sejam utilizados 
por escolinhas e equipes de 
competição da própria cidade.

> Antes mesmo da pandemia, 
Americana já estava bem 
afastada de campeonatos de 
associações, ligas e federações. 
Tá na hora de retornar!

> Dois amigos do esporte 
aniversariando nesta 
sexta-feira (17): Gustavo 
Valente, o Gurga, piloto 
de kart, e Tiago Campana, 
jogador e professor de tênis.

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

BATE PAPO
Comentarista da ESPN Brasil durante 
17 anos, Osvaldo Maraucci esteve 
na Winner Academia, sábado (11), e 
participou de um café da manhã 
com muita gente que curte tênis. 
Durante quase duas horas, abordou 
detalhes muito interessantes 
da modalidade. Muito bom!

PREMIAÇÃO
Coma média de oito assistências por jogo, a 
armadora americanense Débora Costa, que 
atuou pelo Sampaio, do Maranhão, foi a líder 
do fundamento na edição 2021 da LBF (Liga 
de Basquete Feminino). Débora recebeu o 
prêmio pelo desempenho esta semana, em 
Sorocaba, na sede da Construtora Patriani, 
uma das patrocinadoras do campeonato.
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