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‘‘A loja mais esportiva da região’’

Rafael Contatto volta a vencer etapa 
do Pé de Chumbo, desta vez em 

Araraquara, e mantem a liderança 
absoluta da temporada. Em outubro, 

campeonato vive movimentação 
intensa com seis corridas. P. 7 a 11

ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE SETEMBRO DE 2021
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O HC Grêmio Americana Es-
porte Clube participou, no 
início do mês, em Itu, da 1ª 
Copa de Futebol de Base 
NK BSK 2021, que teve or-
ganização da Acelera Espor-
tes e reuniu clubes no sub-11, 
sub-13 e sub-15. E os times 
americanenses foram cam-
peões nas três categorias.

No sub-11 (foto 1), o títu-
lo veio com vitória sobre o 
Meninos da Vila por 3 a 0. 
O sub-13 (foto 2) garantiu o 
primeiro lugar derrotando 
o Paraisense de Minas Ge-
rais nos pênaltis por 5 a 4. 
Também nos pênaltis e pelo 
menos placar, o sub-15 (fo-
to 3) do HC Grêmio sagrou-
-se campeão superando o 
Extremo Norte de Roraíma.

O Grêmio Esporte Clube 
vem passando, desde final 
de 2020,  por  reestrutura-
ção na diretoria e toda par-
te metodológica e técnica 
para formação de atletas de 
alto rendimento. O objeti-
vo do clube é investir ainda 
mais para participar de ou-
tros campeonatos nas cate-
gorias de base. (DA REDAÇÃO)

HC GRÊMIO
CONQUISTA
3 TÍTULOS

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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O Colorado Esporte Clube, de 
Americana, vai disputar a cate-
goria sub-16 da Copa Band de 
Futebol, que tem abertura pre-
vista para a segunda quinzena 
de outubro. São 25 times inscri-
tos, divididos em grupos de duas 
regiões (Piracicaba e Campinas). 
Comandado pela comissão téc-
nica formada por José Antonio 
Rodrigues (Zé Pulga), Messias 
Santos (foto) e Zé Valter Felizar-
do, o Colorado está no Grupo 7 
da região de Piracicaba e seus 
adversários na 1ª fase ser]ap Es-
cola Furacão (Capivari) e São 
Paulo (Piracicaba). A fórmula de 
disputa e a tabela serão divulga-

das nos próximos dias. O Colo-
rado terá 18 jogadores na Copa 
Band. A relação é a seguinte:
GOLEIRO Guilherme Barion.
LATERAIS Thierry 
Teixeira e Kauã Alves.
ZAGUEIROS Thomas 
Kuck, Pedro Henrique 
e Gabriel Beirigo.
VOLANTES Leonardo Lanza 
e Guilherme Machado.
MEIAS Gustavo Henrique, 
Pedro Eduardo, Ícaro 
Silva e Douglas Gato.
ATACANTES Giovany Souza, 
Igor Machia, Kawan Zampirolli, 
Murilo Gomes, Natã Rocnhi 
e João Pedro Fialho.

COLORADO DISPUTA COPA BAND

ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE JUNHO DE 2017



AMERICANA, 24 DE SETEMBRO DE 2021 3ESPORTE

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

IGOR HILDALGO

O vereador Thiago Brochi (PS-
DB) reuniu-se com o judoca e 
medalhista olímpico Tiago Ca-
milo, em sua academia, que é 
sede do instituto que leva seu 
nome, em São Paulo. O encon-
tro aconteceu sexta-feira (10) e 
o parlamentar conheceu os de-
talhes do projeto desenvolvido 
em escolas e comunidades da 
capital paulista, que une princí-
pios do judô à participação da 

família no aprendizado dos va-
lores necessários para a forma-
ção de um bom cidadão.

Ao longo de sua carreira 
profissional, Camilo foi cam-
peão mundial (2007), meda-
lha de prata (2000) e de bron-
ze (2008) em olimpíadas e tri-
campeão pan-americano (2007, 
2011 e 2015) nas categorias mé-
dio, meio-médio e leve. “É um 
atleta de referência para todo o 
Brasil e desenvolve um impor-
tante trabalho esportivo e so-

cial em São Paulo”, destacou 
Brochi. Judoca, o vereador é 
autor de lei municipal que insti-
tuiu a “Semana Municipal do Ju-
dô” e realizará no dia 24 de ou-
tubro um festival para celebrar 
a data. “Queremos trazer o Tia-
go Camilo para falar em Ameri-
cana a respeito de sua experiên-
cia internacional, social e peda-
gógica, que vai muito além do 
esporte”, acrescentou Brochi.

“Nesses quatro anos de aca-
demia, o meu objetivo é trans-

mitir todo o conhecimento e a 
experiência de atleta olímpico 
e 20 anos de seleção brasilei-
ra”, disse o medalhista olímpico;

Brochi tem realizado reu-
niões com senseis (professo-
res) para organizar os detalhes 
do evento, que será no Ginásio 
Mario Antonucci, que faz par-
te do Complexo Poliesportivo 
Milton Fenley Azenha - Cen-
tro Cívico -, no Jardim da Co-
lina, reunindo dezenas de alu-
nos praticantes da modalidade.

BROCHI PLANEJA TRAZER
MEDALHISTA A FESTIVAL

JUDÔ

MATHEUS MOURA

A Liga de Basquete Feminino 
apresentou, dia 10, a primeira re-
união com detalhes da disputa 
aos clubes interessados na pró-
xima edição, que começará em 
8 de março de 2022. Pontos fun-
damentais para o planejamento 
das equipes foram apresentados, 
como processo de inscrição, do-
cumentação necessária, calen-
dário, número de vagas, formato, 
benefícios, taxas e obrigações.

Clubes de todo o Brasil par-
ticiparam do encontro realiza-

do através de videoconferên-
cia, confirmando o crescente in-
teresse na principal competição 
da modalidade do país. Estive-
ram presentes as oito equipes 
que disputaram a edição 2021, 
bem como projetos que já dis-
putaram a liga, como Sport Re-
cife e Pró-Esporte/Sorocaba.

“A apresentação dos princi-
pais pontos para a temporada 
2022 é parte fundamental de 
um de nossos pilares, que é o 
planejamento. Me sinto orgulho-
so por proporcionarmos ao uni-
verso do basquete feminino bra-

sileiro a possibilidade de plane-
jar a participação na maior com-
petição do país com seis meses 
de antecedência”, disse Ricardo 
Molina Dias, presidente da LBF.

“Penso que isso demonstra o 
crescimento da LBF e o profis-
sionalismo que estamos imple-
mentando na gestão da Liga, 
dia após dia. É prazeroso per-
ceber equipes de diversos es-
tados demonstrando interes-
se em disputar a nossa próxi-
ma edição, que certamente se-
rá mais forte em 2022”, acres-
centou o dirigente.

Camilo e Brochi se encontraram em São Paulo

DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

Estão abertas até o próximo dia 
30 as inscrições para a 1ª Corri-
da Kids Municipal de America-
na, organizada pela Secretaria 
de Esportes, para crianças de 
2 a 12 anos de idade. O evento 
será no Dia das Crianças, no dia 
12 de outubro, a partir das 9 ho-
ras, no Portal de entrada da ci-
dade, na Avenida Antônio Pin-
to Duarte. Estão disponíveis 100 
vagas e para participar é preci-
so preencher o formulário no 
link www.americana.sp.gov.br/

secretaria/esportes. As catego-
rias e distâncias são as seguin-
tes: 2 e 3 anos - 30 metros; 4, 5 e 
6 anos - 50 metros; 7, 8 e 9 anos 

- 100 metros; 10, 11 e 12 anos - 
400 metros. A entrega dos kits 
de corrida será nos dias 6 e 7 de 
outubro, das 8 às 16 horas, na 
Secretaria de Esportes, median-
te doação de um brinquedo no-
vo. Parte da arrecadação será 
destinada a crianças da Coasse-
je (Casa de Orientação e Assis-
tência Social Seareiros de Jesus) 
e da Aama (Associação Ameri-
canense de Acolhimento).

BASQUETE

LIGA ANTECIPA PLANEJAMENTO
PARA O CAMPEONATO DE 2022

Molina destaca o
crescimento da LBF

O JOGO | ARQUIVO

DIA DAS CRIANÇAS

CORRIDA KIDS ACONTECE
EM OUTUBRO, NO PORTAL
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VIRADAS MARCAM RODADA NA ATC
RAQUETINHA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A rodada desta semana do 22º 
Torneio Amigos ATC de Ra-
quetinha foi marcada por vi-
radas em três dos quatro jo-
gos realizados no complexo 
de saibro da academia Ameri-
cana Tennis Center. Fred Faé/
Marcelo Marusso, Fábio Pires/
Franco Sardelli e Betão Sou-
tello/Robson Ferro (Robão) 
foram as duplas que perde-

ram o primeiro set, reagiram 
no segundo e sacramentaram 
a vitória no super tiebreak.

Fred e Marusso derrota-
ram César Dei Santi e Fernan-
do Pires (Pirão) por 2/6, 6/3 e 

Fred e Betão
continuam na
liderança de
suas categorias
com vantagem

CLASSIFICAÇÃO
RANKING A

JOGADORES PTS.
1º Fred Faé 19
2º Rogério Armond 13
3º Fred Carvalho 12
4º Fernando Pires 10
5º Franco Sardelli 10
6º Rafael Lima 6
7º Robson Ferro 6
8º Hugo Santiago 4

RANKING B
JOGADORES PTS.

1º Betão Soutello 17
2º Ricardo Sayão 13
3º Fábio Pires 12
4º Marcelo Marusso 12
5º Sérgio Lião 9
6º Maurício Ferreira 9
7º Fernando Bilibio 5
8º César Dei Santi 3

MAURICIO VARGAS

A Câmara de Vereadores 
realiza terça-feira (28) ses-
são solene para a entrega 
da medalha de mérito “Pro-
fissional de Educação Física” 
a 16 homenageados que se 
destacaram no exercício de 
suas atividades em Ameri-
cana. A solenidade acontece 
no Plenário Dr.Antonio Álva-
res Lobo, a partir das 19h30.

Atendendo às regras de 
reabertura e de realização 
de eventos previstas no Pla-
no São Paulo, o plenário terá 
capacidade reduzida, cum-
prindo-se distanciamen-
to entre os presentes e uso 
obrigatório de máscaras. A 
solenidade será aberta so-
mente para homenageados 
e seus convidados, além de 
vereadores e autoridades.

A homenagem é motivada 
por projeto de decreto legis-
lativo de autoria do vereador 

Juninho Dias (MDB) e acon-
tece anualmente no mês de 
setembro, em comemora-
ção ao Dia Nacional do Pro-
fissional de Educação Física , 
celebrado em 1º de setembro. 
Os homenageados foram es-
colhidos pelo destaque obti-
do nos trabalhos desenvolvi-
dos na área da educação físi-
ca em Americana.

Os homenageados indi-
cados pelos vereadores são: 
André Lima, Andréia Sar-
ti, Carlos Alberto Rodrigues 
de Castro, Diógenes Albert 
Lopes, Eliane Coutinho de 
Sousa, Fabiano Alves Cas-
tro, Gabriela Detoni de Li-
ma, Guilherme Rodrigues, 
Lila Kely Miranda dos San-
tos Agripino, Luana Rafae-
la Venâncio da Silva, Már-
cio Rocha, Marcio Rogério 
da Silva, Thiago Rizato, Vâ-
nia Cristina Campanha Fer-
reira, Vitor Pim e Wesley 
Borbolan Guebara.

10/4, enquanto Fábio e Fran-
co ganharam de Rafael Lima e 
Fernando Bilibio por 5/7, 6/3 
e 10/8. Já Betão e Robão su-
peraram Rogério Armond 
e Sérgio Lião (Pivete) por 
3/6, 6/4 e 10/7.

Na partida mais tranquila 
da sétima rodada, Fred Carva-
lho e Ricardo Sayão aplicaram 
6/2 e 6/4 em Maurício Ferreira 
(Zebu) e Hugo Santiago. Fred 

Faé, com 19 pontos no Ranking 
A, e Betão Soutello, com 17 no 
Ranking B, continuam na lide-
rança com folga.

Na próxima quarta-feira 
(29), pela oitava rodada, se-
rão realizados quatro jogos: 
Fred Faé/Rafael x Fred Car-
valho/Rogério, Franco/Pirão 
x Robão/Hugo, Betão/Zebu x 
Marusso/Bilibio e Fábio/César 
x Sayão/Pivete.

Franco ocupa posição 
intermediária no Ranking A

EDUCAÇÃO FÍSICA

CÂMARA FAZ ENTREGA 
DE HONRARIA, 3ª FEIRA

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

Autêntica maratona de jogos 
vai agitar o complexo de qua-
dras da Winner Academia, no 
distrito industrial de Santa Bár-
bara d’Oeste, entre hoje (24) e 
domingo (26), com a realiza-
ção do Winner Open de Ra-
quetinha e Beach Tennis. De 
acordo com o gestor de plata-

forma esportiva Joel Olla Ju-
nior, serão mais de 270 parti-
das nas duas modalidades.

A programação prevê 49 
horas de movimentação in-
tensa entre os jogadores, das 
17 horas desta sexta-feira até 
por volta das 18 horas de do-
mingo, nas sete quadras de ra-
quetinha e nas cinco quadras 
de beach tennis. Até o fecha-
mento desta matéria, 326 ins-

crições haviam sido registra-
das na plataforma LetzPlay.

Segundo Joel, o torneio de 
raquetinha, que é válido pe-
lo Circuito Aberto, será dispu-
tado em 14 categorias nos nai-
pes Masculino (A, B, C, D, Ini-
ciante e A 45+), Feminino (A, B, 
C e D) e Mista (A, B, C e D).

No beach tennis, que é a 
nova sensação dos esportes 
de areia na região, serão seis 

categorias no Masculino, Fe-
minino e Mista - todas com 
Iniciante e C.

Ao todo, o Winner Open re-
unirá nas duas modalidades 
duplas formadas por jogado-
res de diversas cidades do Es-
tado, como Americana, Santa 
Bárbara, Santos, Ubatuba, São 
Paulo, Campinas, Vinhedo, Ca-
pivari, Cerquilho, Piracicaba e 
Nova Odessa, entre outras.

OPEN

MARATONA DE JOGOS
MOVIMENTA A WINNER

Bibi Campana é um dos jogadores da principal categoria

ZARAMELO JR. | O JOGO | 6 DE DEZEMBRO DE 2020

TÊNIS APONTA OS CAMPEÕES
O Winner Open de Tênis reuniu 
103 jogadores, entre sexta-feira 
(17) e domingo (19), no comple-
xo de saibro da Winner Acade-
mia, em Santa Bárbara d’Oes-
te. Das sete categorias em dis-
puta, seis apontaram os cam-
peões no final de semana. Na 
Principiante, em final entre te-
nistas de Americana, Mateus 
Cardoso ficou com título, der-
rotando Murilo Oki. Na Interme-
diário B, Zeca Viana, de Soroca-
ba, ganhou de Edmilson San-
tos (Cabeça), de Santa Bárbara, 

e sagrou-se campeão. Na Inter-
mediário A, melhor para o ame-
ricanense Marcos Dantas sobre 
o barbarense Guilherme Minotti. 
Na Avançado, Márcio Aguiar, de 
Limeira, derrotou Luiz Felipe, de 
Santa Bárbara. Maria Luiza Pi-
soni foi a campeã no Feminino, 
ganhando na decisão de Tássia 
Caroline Santos - as duas são de 
Americana. Na Duplas, título pa-
ra os americanense Giovani Al-
ves e Murilo Mosca, com vitória 
sobre os barbarenses Guilher-
me Minotti e Samuel Minotti. (ZJ)

Maria Luiza, Ricardo Candido 
e Tássia na premiação

DIVULGAÇÃO
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> Muito show de bola a 
campanha do Rio Branco na 
Bezinha. Com folga, sem sustos, 
o time classificou-se de forma 
antecipada ao mata-mata e 
está com moral em alta.

> Última rodada da 1ª fase será neste 
final de semana e o Rio Branco 
joga contra a Itapirense, domingo, 
3 da tarde, no “Décio Vitta”.

> Com 20 pontos, o Rio Branco 
já é o primeiro do Grupo 3 e 
tem a quarta melhor campanha 
de todo campeonato.

> À frente do time de Bira Arruda 
apenas União Suzano, Flamengo e 
XV de Jaú, todos com 23 pontos.

> Na 2ª fase, os times da parte de 
cima da classificação pegam os da 
parte debaixo, com vantagem de 
decidir a vaga jogando em casa.

> Os jogos serão em cruzamento 
olímpico: 1º x 16º, 2º x 15º, 3º x 14º, 4º x 
13º, 5º x 12º, 6º x 11º, 7º x 10º e 8º x 9º.

> Disputa, a partir de agora, é 
vapt-vupt, sem margem de erro 
e tempo de recuperação. Final 
do campeonato está previsto 
para 31 de outubro. Dois sobem 
para a Série A3 de 2022.

> Conversei esta semana 
com gente do primeiro escalão 
da prefeitura de Americana. 
Em termos de esportes, não 
tem dinheiro nos cofres públicos 
para grandes investimentos. 
Na verdade, praticamente pra nada.

> Assim, a Secretaria de 
Esportes e as modalidades 
terão de usar a criatividade 
e sair à caça de parceiros 
para viabilizar ações e 
presenças em campeonatos.

> Dois amigos do esporte 
aniversariando nesta sexta-feira: 
Rogério Kawakami, professor de 
tênis e diretor da academia Raquetes 
Clube, e André Zappia, técnico de 
atletismo. Parabéns e saúde à dupla!

> Galera da raquetinha e do beach 
tennis invadindo o complexo da 
Winner Academia, de hoje até 
domingo. Mais de 300 inscrições nas 
duas modalidades. Vai bombar!!!

> Palmeirenses meio na bronca 
com o português Abel Ferreira 
porque jogou como “time pequeno” 
contra o Atlético-MG e ficou no 
0 a 0. Vida de técnico é foda!

> Fato: hoje, no Brasil, Flamengo 
e Atlético estão acima dos 
demais. Muito acima, por sinal.

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

HONRARIA
O professor Jeferson Clara (c) e os alunos Matheus Xavier Mendes (d) e 

Eder Bregantin Pereira (e), todos da equipe Soul Fighters/Clara Team BJJ 
de Americana, foram condecorados com medalha e certificado de “Mérito 

Esportivo 2021” pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu, em evento que aconteceu 
em São Paulo, no dia 6 de setembro. Eles estão à frente do projeto social 
“Do Tatame para a Vida”. Ah, sim: 6 de setembro é o “Dia do Jiu-Jitsu”.

DIVULGAÇÃO

6
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Rafael  Contatto voltou a ser o 
nome de uma rodada da Co-
pa Sópneus Goodyear de Kart 
Pé de Chumbo. Com o segun-
do lugar na primeira bateria e 
o terceiro na segunda, o pilo-
to #19 foi o vencedor da sexta 
etapa, realizada na manhã de 
sábado (18), no Kartódromo 
Adalberto “Nenê” Cattani, no 
Parque Pinheirinho, em Arara-
quara. Até aqui, em seis roda-
das, Rafael ganhou quatro de-
las e ficou em segundo lugar 
nas outras duas, performance 
que o coloca na liderança ab-
soluta do campeonato.

Agora, ele tem 337 pontos, 43 
a mais que o segundo colocado 
Douglas Pitoli e 46 a mais que o 
terceiro Rogério Pompermayer, 
que são seus principais adversá-
rios na temporada - veja matéria 
nas páginas 8 e 9 desta edição.

Na somatória das duas cor-
ridas, Rafael fez 54 pontos, a 
exemplo de  Pompermayer. 
Porém, por ter chegado à fren-
te do concorrente na primeira 
prova, o piloto #19 assegurou 
o topo do pódio.

“Foi uma etapa bacana. Ara-
raquara é uma pista muito téc-
nica, difícil. Sabia que precisava 
fazer uma classificação legal e 
tentar andar da melhor manei-
ra possível. Importante  foi ter 
somado mais alguns pontos no 
campeonato”, disse Rafael.

Na Light, divisão de acesso 
do Pé de Chumbo, o ganhador 

em Araraquara foi Mayckon 
Mota. No geral (o PDC tem 
grid único), o piloto #38 fi-
cou em nono lugar na primei-
ra corrida e em décimo na se-
gunda. Na categoria, foi o me-

KART

RAFAEL
MANTEM O
DOMÍNIO NO
PD’CHUMBO

Mayckon foi
o vencedor
da rodada
entre pilotos
da Light

TOP 5
GERAL

PILOTOS PTS.
1º Rafael Contatto 54
2º Rogério Pompermayer 54
3º Patrik Neves 52
4º Douglas Pitoli 51
5º Marcelo Marusso 50

LIGHT
PILOTOS PTS.

1º Mayckon Mota 40
2º Ivan Dantas 38
3º Oswaldinho Nogueira 38
4º Carlos Barbosa 32
5º Rodrigo Pestana 30

A primeira corrida do Pé de 
Chumbo, no Kartódromo Pi-
nheirinho, sábado (18), teve 
amplo domínio de Patrik Ca-
margo Neves. Mais rápido no 
treino classificatório, o piloto 
#44 largou na pole position e 
venceu de ponta a ponta, fe-
chando as 20 voltas com o 
tempo de15m40s507, sem co-
meter um erro sequer.

Na cola de Patrik, chegou 
Rafael Contatto, que cravou 
a volta mais rápida (46s671) e 
ficou com o ponto de bonifi-
cação. “Hoje vim para ganhar. 
Sai de Americana para ganhar. 

Gosto de andar aqui, que é a 
terra do meu querido amigo 
Garotinho (Candido Neto). Vim 
para honrar a amizade, a hos-
pitalidade”, disse o piloto #44.

Na segunda corrida, com 
grid invertido entre os oito me-
lhores da anterior, Candido Ne-
to largou na pole, mas antes 
mesmo da metade da primei-
ra volta, quem assumiu a pon-
ta foi Douglas Pitoli, que saiu 
na segunda fila.

Pitoli chegou a abrir vanta-
gem à frente, mas não demo-
rou para Rogério Pomperma-
yer, Rafael Contatto e Marcelo 

Marusso encostarem no pon-
teiro. A cinco voltas do final, 
Rogério deu o bote e ultrapas-
sou Pitoli, fechando as 19 vol-
tas em primeiro com a marca 
de 15m05s931. Marusso cravou 
a melhor volta (46s999) e ga-
nhou o ponto extra.

“Fiz boa largada. Sai em 
quinto, na primeira curva já 
estava em terceiro. O Douglas 
abriu um pouco, mas conse-
gui buscar. E tinha só um pon-
to que dava para passar e 
foi ali mesmo que passei. Foi 
para lavar a alma”, festejou  
o piloto #23. (ZJ)

PATRIK E ROGÉRIO VENCEM CORRIDAS

Patrik largou na pole e dominou a corrida de abertura em Araraquara
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lhor na primeira e o segundo 
na segunda.

Com a vitória, Mayckon 
manteve-se na vice-lideran-
ça e diminuiu em dois pontos 
a diferença para o líder Oswal-

dinho Nogueira - 208 a 193. 
“Consegui um resultado legal. 
Estava precisando mesmo 
para a disputa do campeo-
nato com o Oswaldinho. Tor-
cer para continuar assim. Te-

nho que chegar na frente dele, 
como foi aqui”, afirmou o ven-
cedor, que totalizou 40 pon-
tos no Pinheirinho, dois a mais 
que Ivan Dantas, que ficou na 
segunda posição da etapa.

Rafael, entre Pitoli e Marusso, venceu a rodada no Kartódromo Pinheirinho

ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE SETEMBRO DE 2021
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Com a vitória em Araraquara - a 
quarta em seis etapas -, Rafael 
Contatto aumentou a vantagem 
na liderança da Copa Sópneus 
Goodyear de Kart Pé de Chum-
bo. Antes da rodada no Kar-
tódromo Pinheirinho, ele esta-
va 39 pontos à frente do vice-lí-
der Douglas Pitoli e 45 do tercei-
ro colocado Rogério Pomperma-
yer, que são seus principais rivais. 
Agora, a distância subiu para 43 
e 46 pontos, respectivamente.

Pitoli e Rogério veem dificul-
dades para a reta final da tem-
porada em razão do cenário 
bastante favorável que Rafael 
construiu por méritos, mas as-
seguram que não desistem da 
briga pelo título. O líder, por sua 
vez, segue com os pés no chão 

e não quer saber do “já ganhou”. 
Outro fator que tem que ser 
considerado é o descarte. Ao fi-
nal da sétima etapa, que acon-
tece no dia 1º de outubro, em 
Paulínia, todos os pilotos têm 
que descartar a pontuação de 
duas baterias, o que, evidente-
mente, mexe na pontuação.

“O Rogério e o Douglas são 
dois grandes amigos, parceiros, e 
sempre andam muito bem. Cer-
tamente, não vão desistir e isso 
que é o legal. Nosso campeonato 
sempre vai até a última etapa, até 
a última volta, e é lá que vamos 
ver quem fica com a vitória. Espe-
ro que, se tudo continuar corren-
do bem, o título venha para mim”, 
comentou o piloto #19.

Tradicionalmente, o campeão 
do Pé de Chumbo é conhecido 
na etapa final. Questionado se 
gostaria de colocar fim a esse 

CLASSIFICAÇÃO 
GERAL

PILOTOS PTS.
1º Rafael Contatto 337
2º Douglas Pitoli 294
3º Rogério Pompermayer 291
4º Fernando S.André 283
5º Patrik Neves 232
6º Marcelo Marusso 228
7º Carlinhos Carrion 218
8º Oswaldinho Nogueira 208
9º Paulo Rosa 201
10º Mayckon Mota 193
11º Théo Trevisani 187
12º Ivan Dantas 182
13º Rafael Barberatto 176
14º Candido Neto 150
15º Ederson Rodrigues 149
16º Giovanni Pamfílio 145
17º William Saura 118
18º Givago Nunes 115
19º Fernando Rodovalho 115
20º Marcelo Contatto 104
21º André Gonçalves 99
22º Alberth Janjon 92
23º Carlos Barbosa 90
24º Rodrigo Pestana 81
25º Alexandre Bassora 36
26º Pedro Marusso 34
27º Fábio Santarosa 34
*Os pilotos em negrito são da categoria Light

Mais rápidos no qualifying, 
Fernando Santo André 
e o pole position Patrik 
Camargo Neves garantiram 
a primeira fila da etapa 
de Araraquara da Copa 
Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo e 
o direito de segurarem 
a Bandeira do Brasil na 
execução do Hino Nacional, 
tradição que começou 
justamente no Kartódromo 
Adalberto “Nenê” 
Cattani, há três anos.

PATRIOTISMO

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

Descarte de
duas baterias
pode diminuir
a diferença
para o líder

Rogério ganhou uma das 
corridas em Araraquara e 
segue na briga pelo título
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Vice-líder da categoria Light 
do Pé de Chumbo e na cola do 
ponteiro Oswaldo Delfim No-
gueira (Oswaldinho), Mayckon 
Mota disse, após a rodada em 
Araraquara, que “tenho que ir 
pra cima dele. Minha disputa é 
direta com o Oswaldinho e sou 
obrigado a ir pra cima. Para ser 
campeão, tenho que chegar na 
frente dele de qualquer jeito.”

O piloto #38 observou que 
“com a vitória em Araraquara, 
cheguei um pouco mais próximo 
do Oswaldinho, diminui a diferan-

ça, dei uma colada. Tem o des-
carte também. É certo que a bri-
ga vai ficar ainda mais acirrada.”

Até a rodada no Kartódro-
mo Pinheirinho, Oswaldinho ti-
nha 17 pontos de vantagem pa-
ra Mayckon. Agora, caiu para 
15. Em relação a Ivan Dantas, 
terceiro colocado, o líder man-
teve a distância de 26 pontos.

Oswaldinho reconhece as 
virtudes de seu principal ad-
versário. “O Mayckon tem se 
mostrado um piloto muito efi-
caz, está muito focado, treinan-

do bastante. Está mais centra-
do. Antes, entrava em disputa 
que o tirava da corrida. Agora, 
a gente vê ele fugindo de con-
fusão”, comentou.

Na liderança desde o início 
do campeonato, o piloto #24 
acrescentou que “o Mayckon é 
o cara a ser observado, tenho 
que tomar cuidado e ficar de 
olho, mas também tem um pes-
soal correndo por fora, como, 
por exemplo, o Ivan (Dantas) e o 
(Rafael) Barberatto. Vou treinar 
bastante e manter o foco.” (ZJ)

PÓDIOS EM ARARAQUARA

MARCELO MARUSSO, ROGÉRIO POMPERMAYER, 
RAFAEL CONTATTO, PATRIK NEVES E DOUGLAS PITOLI

CARLOS BARBOSA, IVAN DANTAS, MAYCKON MOTA, 
OSWALDINHO NOGUEIRA E RODRIGO PESTANA

PRÓ LIGHT

“SOU OBRIGADO A IR PRA CIMA”, DIZ MAYCKON

Com vitória no Pinheirinho, Mayckon diminuiu diferença para Oswaldinho
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tabu, Rafael disse que “quan-
do ganhei o título, em 2017, foi 
na última volta da última corri-
da. Agora, lógico que gostaria 
de quebrar esse tabu para ficar 
mais tranquilo (risos), mas se ti-
ver que ser até o fim, que seja.”

Experiente, Pitoli admitiu que 
“ficou complicado, pois o Rafa 
tem tido uma constância sen-
sacional e está com vantagem 
grande, mas tem a questão do 
descarte e tudo pode acontecer. 
Basta lembrar do Rogério, que 
estava com a mão no título no 
ano passado e perdeu.”

O piloto #45, em tom des-
contraído, acrescentou que 

“ainda não acabou e vou andar 
até o fim, dando o meu melhor 
sempre. Estou no calcanhar do 
povo e qualquer bobeadinha, 
a gente janta eles.” Já Rogério 
lembrou que “claro que o Rafa 
tem uma diferença confortável, 
mas nada é impossível. Tenho a 
experiência própria do ano pas-
sado, quando cheguei com boa 
vantagem na final e não levei o 
título. Primeiro foi um pneu fu-
rado, depois saiu o bico.”

“Além de procurar tirar o má-
ximo de pontos de diferença, é 
esperar que a sorte abandone 
um pouco o Rafa, pois até ago-
ra não aconteceu nada de erra-
do com ele. E se ele der azar em 
alguma corrida, a gente está en-
costado”, finalizou o piloto #23.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE SETEMBRO DE 2021
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Pela quarta vez em sua história de 16 anos, o Pé de Chumbo realizou uma 
etapa da Copa Sópneus Goodyear no Kartódromo Adalberto “Nenê” Cattani, 
em Araraquara. O JOGO, parceiro do campeonato desde a primeira edição, 
esteve por lá, circulou pela área dos boxes e traz alguns flagras. Confira!

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE SETEMBRO DE 2021
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1. Mayckon Mota 2. Rogério Pompermayer 3. Marcelo Marusso 
4. Ederson Rodrigues 5. Paulo Rosa 6. Oswaldinho Nogueira 7. Candido Neto, o 
anfitrião do grupo 8. Carlinhos Carrion 9. Giovanni Pamfílio 10. Rafael Contatto 
11. Patrik Camargo Neves 12. Carlos Barbosa 13. William Saura 14. Douglas Pitoli 

15. Ivan Dantas 16. Rodrigo Bedore 17. Fernando Santo André 18. Rafael Barberatto
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KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Outubro será um mês de mo-
vimentação intensa na Copa 
Sópneus Goodyear de Kart Pé 
de Chumbo, que está entran-
do na reta final, em momentos 
decisivos. Das quatro etapas 
(oito corridas) que faltam para 
o encerramento da temporada, 
nada menos do que seis acon-
tecerão em outubro.

A programação prevê já 
para a próxima semana jorna-
da em dose dupla para os pi-
lotos no Kartódromo San Ma-
rino, em Paulínia. Na sexta-

-feira (1), a partir das 15 ho-
ras, acontece a sétima roda-
da, que tem peso importan-
te, pois, ao final dela, cada pi-
loto terá de descartar os pon-
tos de duas baterias, confor-
me determina o regulamento.

No sábado (2), a partir das 
9 horas, já com a classificação 
atualizada com os descartes, 
haverá a oitava (e antepenúl-
tima) etapa. E, fechando o ca-

O Campeonato por Equipes da 
Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo tem nova 
liderança. Vencedor da sexta 
etapa, sábado (18), no Kartó-
dromo Adalberto “Nenê” Cat-
tani, em Araraquara, o time Ta-
tu Shopping Frutas/Hotel Flo-
rença ultrapassou a Notícia 
FM/Twisy Viagens e assumiu a 
dianteira com 609 pontos.

A equipe totalizou 121 pon-
tos em Araraquara com os pi-
lotos Fernando Santo André 
(48), Candido Neto (46) e Ra-

fael Barberatto (27), assumin-
do a liderança da tempora-
da 2021. A Notícia/Twisy caiu 
para o segundo lugar, agora 
com 599 pontos.

Na sequência da classifi-
cação aparecem Ecomaster/
Newcoates, com 579 pon-
tos; Sópneus/Goodyear, com 
550; Luchini/Jundiá, com 
501; Eraldo Tintas/Astor Brin-
des, com 479; Exxmed/5asec, 
com 412; Meta/Comfer, com 
392; e Posto Palmas de Ouro/
Beppo, com 271. (ZJ)

TATU/FLORENÇA ASSUME
A LIDERANÇA POR EQUIPES

Barberatto, Neto e Fernando são os nomes líderes
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lendário do mês, a penúltima 
rodada será realizada no dia 16, 
em horário ainda a ser defini-
do, no Kartódromo João Bap-
tista Brum, em Limeira.

Após as três etapas de ou-
tubro, ficará faltando apenas 
e tão somente a final, previs-
ta para o dia 20 de novembro, 
novamente no San Marino, que 
tem sido a “Casa do PDC” nos 

últimos anos. “Assim como foi 
em 2020, agora em 2021 o Pé 
de Chumbo teve que se rein-
ventar e superar os obstáculos 
que surgiram em virtude da 
pandemia. Graças ao envolvi-
mento de todos os pilotos, das 
equipes de apoio e dos parcei-
ros e patrocinadores, estamos 
conseguindo manter o plane-
jamento e realizar as corridas”, 

disse o presidente do Pé de 
Chumbo, Marcelo Marusso.

“A gente observa que, graças 
a Deus, o mundo começa a re-
tomar sua normalidade. Temos 
muita esperança que 2022 se-
rá um ano muito positivo para 
toda humanidade. Já começa-
mos a desenhar a 17ª edição do 
Pé de Chumbo, que será espe-
cial”, afirmou Marusso.

Sexta etapa da temporada, semana passada, reuniu pilotos em Araraquara

ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE SETEMBRO DE 2021
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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!

Uma noite de amigos, de co-
memoração e alto astral. Flá-
via Martins, muito querida por 
todos, celebrou o aniversário 
de 40 anos com recepção inti-
mista e sofisticada no Zucchi-
ni Restaurante. A aniversarian-
te usou look de estampa étnica 
com print floral. Ao lado do ma-
ridão Claudio Galante, recep-

cionou amigos e familiares. Na 
ambientação, balões em diver-
sos tamanhos e arranjos de als-
troemérias. Bolo naked cake e 
muitos docinhos. No jantar, des-
taque para o mignon ao molho 
madeira e gnocchi de brie har-
monizados com vinhos encor-
pados. Pique é pique e aquela 
descontração. Parabéns, Flávia!

FOTOS: MARLON OLIVEIRA

A aniversariante Flávia Martins
com o marido Claudio Galante

Neto Galante com a namorada
Ana Carolina e o irmão Rodrigo Galante Silene e Ricardo Betin

Adriana e Junior Bachega

Kauã e Guilherme Galante,
filhos da aniversariante

Thais Biasi e Andre Mancini
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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

MEUS SAIS!
Ai ai ai... E o bambambã endinheirado e poderoso que comprou 
óculos grifado e dos mais caros pra amante na ótica pop?! Na 
mesma semana, a mulher, socialite badalada, apareceu à procura 
de um óculos. Surpresa, a vendedora perguntou se o presentaço 
do marido não tinha agradado. A gerente safa percebeu a cena e 
já interveio: “Não se confunda, fulana! Quem comprou o presente 
foi o sicrano. Essa é mulher do fulano.” “Que susto!”, disse a lulu 
ingênua que acabou levando um óculos bem baratinho. “Meu marido 
não gosta que eu gaste muito”, confidenciou. Acorda, Marilú!

VELINHAS!
Comemorando idade 
nova nessa sexta-feira 
(24): Rebeca Pocai 
Dellapiazza Faria, Cida 
Rezende Biazotti, Marcia 
Tallo, Adriano Lazarim, 
Renan Crema Ponte, 
Laine Sampaio e Du 
Pasquot. No sábado 
(25) é a vez de Gustavo 
Mantovani, Érica Santos, 
Danieli Chiaranda e Kelly 
Stradiotto apagarem 
velinhas. No domingo 
(26), os aniversariantes 
do dia são Gabriel 
Menossi, Paulo França, 
Sergio Queiroz, Fabiana 
Faé, Fernando Cavichioli, 
Antonio Sergio Manzi, 
Juliana Schiavoni e 
Sonia Breda Gobbo.

BODAS DE PRATA
Queridíssimos, Maricy David Miante e Cacá Miante, que 

formam um dos casais mais queridos da city, acabam de 
completar 25 anos de união. Data comemorada com os 
filhos Ricardo, Vitor, Gabriela e toda a família. Parabéns!

já interveio: “Não se confunda, fulana! Quem comprou o presente 

ingênua que acabou levando um óculos bem baratinho. “Meu marido 
Juliana e Diogo Mentor

Francielle Zinhani e Helio Presoti

Silmara e Pedro Camargo

Karen Galante, Dagmar Possenti e Eliana Ardito

Sandra Possenti Galante 
com a mãe Antonieta Morelli Possenti

Vania e Glauber Trevisan

Leandro de Camargo e Milena Piazzotto Sabrina e Ricardo Ortiz com a filha Nicolly

Elielton Consorte, proprietário
do Zucchini Restaurante
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JORNALISTA RESPONSÁVEL
MTB 37.014

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.

Pensou em
viagem,

conte com
a gente!

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!

Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

3408-5792
99147-0465

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A cinco rodadas do final da 1ª 
fase, o 61º campeonato de fu-
tebol minicampo do Veteranos 
segue com a disputa marcada 
pelo equilíbrio, já que nenhum 
time conseguiu abrir vanta-
gem confortável à frente.

Na intermediária e no se-
nior, que colocam o primei-
ro colocado direto na semi-
final (os demais vão à repes-
cagem), pelo menos quatro ti-
mes em cada categoria estão 
na briga pela vaga.

No master, que no mata-
-mata terá confrontos no cru-

zamento olímpico (1º x 8º, 2º 
x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º), os ti-
mes buscam pontuar o máxi-
mo possível para enfrentar ad-
versários teoricamente mais 
fracos. A questão é que nes-
ta categoria a diferença do lí-

der para o penúltimo colocado 
é de apenas 4 pontos e o cená-
rio pode sofrer mudanças nas 
próximas rodadas.

Os jogos desta semana são 
os seguintes:
HOJE (24)
SENIOR JRT Hobbies x 

MINICAMPO

EQUILÍBRO
MARCA A
DISPUTA NO
VETERANOS

CLASSIFICAÇÃO
INTERMEDIÁRIA

TIMES PTS.
1º Souzaflex 17
2º Optilar 16
3º Pérola 16
4º Ecosu 13
5º Linhas SV 6
6º Z Sport 5
7º Odonto Minas 4

SENIOR
TIMES PTS.

1º Tec Têxtil 16
2º Zé Carlos 16
3º Ecosu 14
4º Dama Bier 12
5º C.Construtor 9
6º Joia Calçados 6
7º JRT-Hobbies 4

MASTER
TIMES PTS.

1º Posto SV 15
2º Acapulco 15
3º Galmar 14
4º Ecosu 13
5º Help 12
6º Distema 11
7º Hitscolor 11
8º Tabatex 6

SUPER MASTER
TIMES PTS.

1º Mirafer 12
2º Ecosu 11
3º Rodonaves 10
4º Alga 9
5º Gonzaga 4

SOCIETY

CAFÉ ATROPELA E É LÍDER NO DUFUTEBOL
ZARAMELO JR.

 @zaramelojr

O Café Amorino foi o destaque 
da quinta rodada do Campeo-
nato DuFutebol Society, sema-
na passada, no Castor. Coman-
dado pela dupla Mateusinho, 

autor de quatro gols, e Francis-
co, que fez três, o CF atropelou 
o Líder Contábil por 11 a 3 e pu-
lou à liderança isolada.

O Orion Cores também go-
leou e aplicou 8 a 2 no Vedras, 
enquanto o Sport & Vida ven-
ceu o Castor por 11 a 9, no mais 

movimentado do campeona-
yo até agora. Agora, a classifi-
cação mostra o Café Amorino 
em primeiro lugar com 11 pon-
tos. ISB Contábil e Líder estão 
com 9 pontos. Depois apare-
cem Orion Cores, com 7 pon-
tos; Castor, Sport & Vida e Ve-

dras, todos com 3. Levak, do Lí-
der Contábil, tem 13 gols e con-
tinua como principal artilheiro.

A rodada deste sábado mar-
ca os jogos ISB Contábil x Líder 
Contábil (14h30), Sport & Vida 
x Vedras (15h30) e Castor So-
ciety x Café Amorino (16h30).Café Amorino assumiu liderança no Castor

DIVULGAÇÃO

Dama Bier (19 horas) e Ecosu 
Sucatas x Tec Têxtil (20h15).
MASTER Hitscolor x Tabatex 
(19 horas) e Posto São Vito x 
Distema Decorações (20h15).
AMANHÃ (25)
INTERMEDIÁRIA Z 
Sport x Supermercados 

Pérola (15h30), Persianas 
Souzaflex x Linhas São Vito 
(15h30) e Ecosu Sucatas x 
Optilar Óptica (16h40).
SENIOR Casa do Construtor 
x Joia Calçados (16h40).
MASTER Ecosu Sucatas 
x Galmar Ferramentas 

(15h30) e Acapulco Imóveis 
x Help Parafusos (16h40).

No super master, que es-
tá no segundo turno, os jogos 
da próxima terça-feira (28) são 
Rodonaves x Auto Elétrica Al-
ga (19 horas) e Ecosu x Gonza-
ga Engenharia (20h15).

Até momento,
nenhum time
tem vantagem
confortável
nas categorias

No master, disputa por posições continua bastante forte

ZARAMELO JR. | O JOGO | 14 DE AGOSTO DE 2021
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Z SPORT SEGUE IMBATÍVEL NO RB
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Mesmo desfalcado do perigo-
so atacante Foka, o Z Sport fez 
mais uma vítima na 7ª Copa 
MagSac Embalagens, na sede 
náutica do Rio Branco, e segue 
imbatível entre os jovens. Des-
ta vez, na disputa da sétima 
rodada, o time goleou o Fo-
go Nobre por 6 a 1, mantendo 
a invencibilidade e a liderança 
isolada com 13 pontos.

Na intermediária, o líder De-
pósito Oliveira segurou a posi-
ção com vitória sobre o Pet-
shop Padovani por 2 a 1. Na ca-
tegoria, o único invicto é o Su-
permercado Salto Grande, que 
ficou no 2 a 2 com o Peol Ar 
Condicionado e ocupa o se-
gundo lugar na classificação.

No senior, o Oral Sin perdeu 
a invencibilidade ao cair diante 
do Bluesteco por 3 a 2. Mesmo 
assim, mantem-se tranquilo na 
liderança da categoria.

Os artilheiros do campeona-
to são Rafael Valerio, do Pon-
to Jato, com 12 gols nos jovens; 
Bruno Gama, do Tigre 1913, 
com 7 gols na intermediária; e 

CLASSIFICAÇÃO
JOVENS

TIMES PTS.
1º Z Sport 13
2º Ponto Jato 10
3º Fogo Nobre 9
4º Andrade Cont. 9
5º L&L Express 7
6º Esc. Lex 6
7º Tapeçaria 3
8º Viel Seguros 1

INTERMEDIÁRIA
TIMES PTS.

1º Dep.Oliveira 12
2º Salto Grande 11
3º Padovani 6
4º Tigre 1913 5
5º Peol Ar 5
6º Rio Branco 3

SENIOR
TIMES PTS.

1º Oral Sin 12
2º Trem Bão 8
3º Bluesteco 7
4º Posto 7 7
5º TH Pinturas 5
6º Renan AE 3

* A categoria super senior teve 
rodada na noite de ontem (23)

IATÃO’21 TEM LARGADA
COM RODADA DE 21 GOLS
ZARAMELO JR.

 @zaramelojr

A largada do campeonato de 
minicampo do Iate Clube de 
Americana, o tradicional Ia-
tão´2021, semana passada, te-
ve a marcação de 21 gols em 
quatro jogos - média de 5,25. 
Pelo Grupo A, dois empates 
foram registrados: Têxtil PBS 
4x4 Pentax e De Faria Imóveis 
1x1 Gastroclínica.

Pelo Grupo B, a Espetaria 
venceu a Z Sport por 4 a 2, en-
quanto a Vistoria São Paulo 
passou pela Orion Cores por 4 

a 1. Com dois gols cada, Cajuru 
e Lucan, da Espetaria; Renan, 
da Vistoria, e Pit, da PBS, fo-
ram os destaques individuais.

Neste sábado (25) acon-
tece a segunda rodada com 
os duelos De Faria x Pentax 
e Orion x Z Sports, às 15h30, 
PBS x Gastroclínica e Espeta-
ria x Vistoria, às 16h30.

Esta é a primeira edição do 
Iatão após o falecimento de 
Antonio Pereira Lopes (Nico), 
que foi o coordenador durante 
três décadas. A função, agora, 
está sob responsabilidade de 
Paulo Kraide Piedade (Filé).

Gastroclínica estreou com empate no Iate

DIVULGAÇÃO
Cauê Silva, do TH Pinturas, e 
Rodrigo Euphrasio, do Oral Sin, 
ambos com 8 gols no senior (na 
categoria não estão computa-
dos os gols desta semana).

Os próximos jogos da Copa 
MagSac são os seguintes:
JOVENS amanhã (25) - Z 
Sport x Viel Seguros (15 
horas), Ponto Jato x Andrade 
Contábil (15 horas), Fogo 
Nobre x L&L Express (16 
horas) e Tapeçaria Americana 
x Escritório Lex (16 horas).
INTERMEDIÁRIA terça-feira 
(28) - Peol Ar x Padovani 

(19h15), Tigre 1913 x Depósito 
Oliveira (19h15) e Rio Branco 
x Salto Grande (20h30).
SENIOR quarta-feira 
(29) - Posto 7 x Bluesteco 
(19 horas), Empório Trem 
Bão x TH Pinturas (19 
horas) e Renan De Angelo 
AE x Oral Sin (19 horas).
SUPER SENIOR quinta-feira 
(30) - Casa do Construtor x 
Finotrato (19h15), Microgestão 
Sistemas x Lafer Auto Peças 
(19h15), Amantex Confecções 
x Posto 7 (19h15) e K Decore 
x Estrudena (20h30).

Rafael Valerio é o maior artilheiro até aqui da Copa MagSac
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CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A

PILOTOS PTS.
1º Gustavo Valente 228
2º Matheus Ferreira 208
3º Luiz Paloni 193
4º Marcelo Assiz 158
5º Marcel Sega 152
6º Ricardo Romi 150
7º Caio Pinotti 147
8º Cristiano Aro 145
9º Ricardo Aziz 127
10º Douglas Silva 126
11º Rood Mark 80
12º Alexandre Bissi 64
13º Adriano Rinalti 35

GRADUADOS B
PILOTOS PTS.

1º Gustavo Aldegheri 223
2º Daniel Macena 189
3º Luiz Ongaro 182
4º Ricardo Paloni 181
5º Ricardo Fittipaldi 173
6º Alfredo Viana 146
7º Eduardo Rizzo 144
8º Alexandre Biasi 92
9º Ronan Sega 67
10º Caio Pelisson 27

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Os pilotos da Copa Aro Ra-
ceman de Kart voltam à pis-
ta neste sábado (25), em No-
va Odessa, para a sétima eta-
pa da temporada 2021, com 
Gustavo Valente (Gurga) e 
Gustavo Aldegheri defen-
dendo a liderança de suas 
categorias. Depois, restarão 
mais quatro rodadas para  
definição do título.

Gurga ocupa o primeiro lu-
gar na Graduados A com 228 
pontos. Na sua cola, com 208 
pontos, está Matheus Ferrei-
ra. Os dois têm protagoniza-
do a principal disputa da ca-
tegoria desde as etapas ini-
ciais. O mais próximo deles - 
e no momento único que po-
de atrapalhar os planos dos 

Rodada em
Nova Odessa
marca mais
duas corridas
da temporada

Raceman tem mais uma rodada neste sábado na pista de Nova Odessa

KART

ponteiros - é Luiz Fernando 
Paloni, que é o terceiro colo-
cado com 193 pontos.

Na Graduados B, Aldeghe-
ri tem situação pouco mais 
confortável, já que é líder com 
vantagem de 34 pontos pa-

ra o segundo colocado Daniel 
Macena (Daniboy) - 223 a 189 

-, mas seu objetivo é pontuar o 
maior possível para consoli-
dar o acesso à divisão de eli-
te o quanto antes. O treino 
de classificação, que define o 

grid de largada, está marcado 
para as 9 horas - serão cinco 
minutos de tomada para ca-
da categoria. A primeira corri-
da da etapa acontece às 9h15, 
enquanto a segunda está pre-
vista para as 10h45.
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O piloto Nathan Pereira, pa-
trocinado pela Tintas Colo-
rado, foi o vencedor da cate-
goria GT Light na sétima eta-
pa do CKB (Clube Kart Brasil), 
que aconteceu no kartódromo 
de Nova Odessa, no dia 12 de 
setembro. Ele fez boa corrida 
e fechou com vantagem de 3,2 
segundos para o segundo co-
locado. Na classificação geral 
do campeonato, Nathan apa-
rece em quinto lugar com 178 
pontos. À sua frente estão En-
zo Martini, líder com 234; Caio 
Pertile, segundo com 231; João 

NATHAN VENCE NO CKB

Camargo, terceiro com 206; e 
Andrpe Martinati, quarto com 
193. O campeonato CKB tem 
uma etapa por mês, sempre 

com uma corrida de 20 mi-
nutos. A próxima rodada está 
agendada para o dia 17 de ou-
tubro. (ZARAMELO JR.)
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