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#PREVENÇÃO
#CONSCIENTIZAÇÃO
A 10ª edição do Novembro Azul O Jogo/Colorado acontece
neste domingo, a partir das 8h30, na Arena Colorado,
voltada à campanha do câncer de prostata. Organizado
pelo jornalista Zaramelo Jr. e pelo médico Rogério Panhoca,
o evento terá como padrinho o ex-zagueiro Felipe Trevizan,
que jogou mais de uma década na Europa. P. 8, 9 e 10

Panhoca, Felipe e Zaramelo, 
na Arena Colorado, com as
camisas oficiais do evento
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O Centro Esportivo Zero a Zero promete neste final de se-
mana o 1º Torneio de Vôlei de Areia 4x4 Misto, com jogos 
amanhã (6) e domingo (7). A disputa envolverá quarte-
tos mistos, cada um deles formado por duas mulheres e 
dois homens. Haverá premiação aos campeões e vices. De 
acordo com Fernanda Rodrigues (Ferzoca) e Fabrício Ro-
drigo Costa, diretores do Zero a Zero, o torneio terá fase 
de grupos e final. O centro esportivo fica no final da Aveni-
da Cillos, na região do Parque Novo Mundo. (ZARAMELO JR.)

O americanense Jurandir Soa-
res Rosa, o Pelé, sagrou-se cam-
peão da categoria Master 50 no 42º 
Campeonato Brasileiro de Squash, 
disputado entre 29 de outubro e 2 
de novembro no complexo da Ca-
pital Squash Center, em Brasília. Na 
final, Pelé ganhou por 3x0 de Car-
los Mario Neto, de Belo Horizonte. 
O squashista de Americana aplicou 
o mesmo placar contra Marcos An-

dré Barreiros Aguiar, do Rio de Ja-
neiro, nas semifinais, e Angelo Ber-
tin, de Brasília, nas quartas. Pro-
fessor da academia Raquetes Clu-
be, Pelé Soares tem 53 anos e joga 
squash há duas décadas. Em 2008, 
ele foi vice-campeão brasileiro na 
3ª Classe. Na foto, Pelé está com 
o amigo Damião Ribeiro, que con-
quistou o título da categoria Master 
60 em Brasília. (ZARAMELO JR.)

PELÉ SOARES É CAMPEÃO 
BRASILEIRO DE SQUASH

REPRODUÇÃO FACEBOOK

ZERO A ZERO PROMOVE 
VÔLEI DE AREIA 4X4

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE ABRIL DE 2021

O Rimini Open de Beach Tennis terá a par-
ticipação de mais de 100 duplas em 10 ca-
tegorias, com jogos de hoje (5) até domin-
go (7), nas sete quadras do complexo da Ri-
mini, no Frezzarin. De acordo com o gestor 
de plataforma esportiva Joel Olla Junior, há 
inscrições de jogadores de Americana, Capi-
vari, Limeira, Santa Bárbara d’Oeste, Campi-
nas, Piracicaba, Nova Odessa e Sumaré. No 
feminino, as categorias são 40+, C, Inician-
te e Sub-16. No masculino e mista, B, C e Ini-
ciante. Hoje, os jogos têm início a partir das 
18h30, enquanto amanhã e domingo a pro-
gramação começa às 8 horas. (ZARAMELO JR.)

RIMINI REÚNE MAIS DE 100 DUPLAS NO OPEN

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

Depois de ser campeão no sub-14 
do ITF Sand Series, em Brasília, o 
americanense Caio Gazolli man-
teve a rotina de títulos e venceu 
torneio de beach tennis disputa-
do na Arena Top Campinas, se-
mana passada. Em parceria com 
o paulistano Eduardo Cruz, garan-
tiu o topo do pódio da categoria 
B com cinco vitórias. Aos 14 anos, 
Caio é uma das promessas da 
modalidade e vem alcançando re-
sultados expressivos em diversas 
competições. Seu próximo tor-
neio será na Atenas Beach Sports, 
em Nova Odessa, nos dias 19, 20 
e 21 deste mês. (ZARAMELO JR.)

CAIO MANTEM 
ROTINA DE 
TÍTULOS
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Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

O pioneiro em Americana com gasolina de alta 
octanagem (98 RON), desenvolvida em parceria 
com a Scuderia Ferrari para que os motores 
aproveitem ainda mais todo o seu potencial.

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

Natália Regina Painelli foi a ven-
cedora da etapa de Americana da 
Woman Race, prova exclusiva pa-
ra mulheres e válida pelo Circuito 
Santander de Corridas de Rua, que 
aconteceu domingo (31) na Aveni-
da Antonio Pinto Duarte, com lar-
gada e chegada no Portal. Atleta e 
coach da S2 Assessoria Esportiva, 
Natália foi a única a correr abaixo 
de 20 minutos - completou o per-
curso de 5km em 19m23s09. Em 
segundo lugar ficou Danielli Fer-
nandes, com 20m00s94.

Também foram ao pódio Anny 
Karoline Santos, terceira colocada 

com 21m12s42; Josiane Vilhena da 
Silva, quarta com 21m24s29; e Flá-
via Lemma, quinta com 21m37s50.

Além das integrantes do Top 5, 
também se destacaram Lorenza 
Vieira da Silva, Adrielly de Souza 
Arruda, Márcia Lima Macedo, Val-
direne Braz da Silva, Elaine Lopes, 
Isaura Ferreira Dias, Jesuina Fer-
nandes, Aurora Borges de Andra-
de Carneiro e Maria Aparecida de 
Jesus Santos, que foram as melho-
res em suas faixas etárias. De acor-
do com o site oficial da Woman Ra-
ce, 696 atletas completaram a eta-
pa de Americana. (ZARAMELO JR.)

NATÁLIA VENCE WOMAN RACE

A Triaction Team, assessoria espor-
tiva de Americana, conquistou pó-
dios no Trirex Endurance, em outu-
bro, no distrito de Patrimônio, em 
Brotas. No geral, os destaques fo-
ram Danilo Cartolano, campeão na 
maratona aquática; Twany Santos 
(à direita), vice no aquathlon olím-
pico;  Ranieri Marconi, vice no tria-
thlon sprint; e Danilo da Silva Urso-
lino, terceiro no train run. Outros re-
sultados positivos por categoria fo-
ram de Sônia Campos (à esquerda), 
vice-campeã no triathlon sprint; 
Marcos Pansonato, vice na marato-
na aquática; Everton Monteiro, ter-
ceiro no duathlon sprint; e José Au-
gusto Passos Marcondes, terceiro 
no triathlon olímpico. (ZARAMELO JR.)

TRIACTION 
CONQUISTA 
PÓDIOS NO 
TRIREX

A ex-jogadora de basquete Simo-
ne Pontello, 50 anos, foi uma das 18 
homenageadas com o prêmio “Mu-
lheres Destaque do Ano”, em ses-
são solene na Câmara de America-
na, no dia 26 de outubro. Seu nome 
foi indicado pelo vereador Thiago 
Brochi, autor do projeto de decreto 
legislativo que instituiu a honraria.

Simone começou a jogar bas-
quete ainda criança, aos 10 anos, na 
escola “Risoleta Lopes Aranha”, no 
bairro São Domingos. Como profis-
sional, vestiu camisas de times im-
portantes do Brasil, como Jundiaí, 
Sorocaba, Santo André, São José 
do Rio Preto, Ourinhos, São Caeta-
no do Sul, Guarulhos e Piracicaba.

Com a seleção brasileira, a ex-pi-
vô Simone Pontello conquistou tí-
tulos importantes, como os Jogos 
Pan-Americanos de Havana, em 
1991, a Copa do Mundo da Austrália, 
em 1994, e o Sul-Americano de San-
tiago (1989), Bogotá (1991) e Cocha-

SIMONE PONTELLO RECEBE HOMENAGEM

bamba (1993). Fez parte também da 
equipe que pela primeira vez repre-
sentou o Brasil numa Olímpiada, em 
Barcelona (1992). A solenidade era 

para ter sido realizada no dia 8 de 
março, Dia Internacional da Mulher, 
mas a data sofreu alteração em vir-
tude da pandemia. (ZARAMELO JR.)

IGOR HIDALDO | CÂMARA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

GABRIEL BARBARINI | FOTOP
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KART

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A etapa noturna da Copa Aro 
Raceman de Kart, quinta-feira 
(28), no KNO (Kartódromo de 
Nova Odessa), mudou o cená-
rio da Graduados A, principal 
categoria do campeonato. Com 
a vitória, Matheus Ferreira su-
perou Gustavo Valente (Gurga) 
e é o novo líder da competição. 
A duas rodadas do fim da tem-
porada, Matheus abriu vanta-
gem de 22 pontos para Gurga.

Desde o início do ano, a du-
pla vem polarizando a disputa 
pelo título. Tricampeão, Gur-
ga vinha mantendo-se à frente, 
mas agora vai ter que acelerar 
mais forte, pois Matheus pulou 
para a liderança e não preten-
de abrir mão da posição.

O regulamento prevê que 
cada piloto ainda terá de des-

cartar o pior resultado de eta-
pa, o que, neste momento, au-
menta de 22 para 32 pontos 
a vantagem de Matheus para 
Gurga - o piloto #12 tem um 
descarte de “zero” e o piloto 
#22 um de “dez”. O mais pró-
ximo dos ponteiros continua 
sendo Luiz Fernando Paloni, 
55 pontos atrás de Matheus e 

33 atrás de Gurga. Matemati-
camente, o piloto #59 ainda 
tem chances, mas para ficar 
com o troféu de campeão de 
2021 precisa de combinação 
pouco provável de resultados 

- além de pontuar alto nas ro-
dadas finais, tem que torcer 
para o líder e o vice chegarem 
bem no final do grid.

Vantagem do
piloto #12
deve subir
com descarte
de resultados

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A

PILOTOS PTS.
1º Matheus Ferreira 339
2º Gustavo Valente 317
3º Luiz Paloni 284
4º Ricardo Romi 249
5º Cristiano Aro 239
6º Marcelo Assiz 215
7º Douglas Silva 208
8º Marcel Sega 190
9º Caio Pinotti 185
10º Ricardo Aziz 175
11º Rood Mark 122
12º Alexandre Bissi 82
13º Adriano Rinalti 79

GRADUADOS B
PILOTOS PTS.

1º Gustavo Aldegheri 379
2º Daniel Macena 296
3º Luiz Ongaro 280
4º Ricardo Fittipaldi 279
5º Ricardo Paloni 250
6º Eduardo Rizzo 242
7º Alfredo Viana 186
8º Alexandre Biasi 176
9º Ronan Sega 79
10º Caio Pelisson 27

GRADUADOS B
Se a elite vê disputa forte en-
tre Matheus Ferreira e Gurga 
Valente, na Graduados B, ca-
tegoria de acesso da Copa Aro 
Raceman, a situação em ter-
mos de título está praticamen-
te definida e apenas o aca-
so do esporte tira a taça das 
mãos de Gustavo Aldeghe-

ri, que disparou na liderança. 
Com a maior pontuação entre 
todos 23 pilotos que disputam 
o campeonato, Aldegheri deve 
consolidar matematicamente a 
conquista do título na próxima 
etapa. Hoje, ele aparece com 
vantagem de 83 pontos pa-
ra o vice-líder Daniel Macena 
(Daniboy). O piloto #18 só não 

será campeão se “zerar” nas 
duas rodadas finais e Daniboy 
tiver desempenho acima do 
que apresentou nas nove eta-
pas realizadas até agora. Nem 
o descarte favorece o piloto #7.

As duas últimas etapas es-
tão marcadas para 20 de no-
vembro e 4 de dezembro, am-
bas em Nova Odessa.

Matheus foi o melhor da Graduados A na rodada noturna e assumiu a liderança

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

MATHEUS SUPERA GURGA E É O NOVO LÍDER DA COPA RACEMAN
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A rodada noturna da Copa Aro 
Raceman de Kart, semana pas-
sada, no KNO (Kartódromo de 
Nova Odessa), teve vitória de 
Matheus Ferreira e Gustavo Al-
degheri, ponteiros das catego-
rias Graduados A e Graduados 
B, respectivamente. Aldegheri, 
por sinal, foi o vencedor no geral.

Para garantir o topo do pó-
dio da principal categoria do 
campeonato, Matheus Fer-
reira foi o terceiro colocado 
nas duas corridas. Na primei-
ra, chegou atrás de Aldegheri 
e Cristiano Aro; e na segunda, 
só foi superado por Aldegheri 
e Ricardo Fittipaldi.

Na somatória das duas bate-
rias, Matheus totalizou 47 pon-
tos, seguido por Aro, segun-
do com 44; Ricardo Romi, ter-
ceiro com 43; Luiz Paloni, quar-
to com 39; e Ricardo Aziz, quin-
to com 39. Gurga, que liderava 
o campeonato, teve problemas 

PÓDIOS

LUIZ PALONI, CRISTIANO ARO, 
MATHEUS FERREIRA, RICARDO ROMI E RICARDO AZIZ

DANIEL MACENA, RICARDO FITTIPALDI, 
GUSTAVO ALDEGHERI, RICARDO PALONI E LUIZ ONGARO

GRADUADOS A

GRADUADOS B

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

PONTEIROS VENCEM RODADA NOTURNA

com o motor já no warm-up e 
conseguiu apenas o 13º lugar 
na primeira prova e o sétimo na 
segunda, fechando a rodada 
com 10 pontos, bem abaixo do 
que fez nas etapas anteriores.

O destaque da antepenúl-
tima etapa da temporada foi 

Gustavo Aldegheri. O pilo-
to #18 venceu as duas bate-
rias e, de quebra cravou a me-
lhor volta em ambas. Na pri-
meira, cruzou 7s807 à frente 
de Cristiano Aro; e na segun-
da, 7s580 de Ricardo Fittipal-
di. Aldegheri fechou a roda-

da com 53 pontos, garantindo 
o lugar mais alto do pódio da 
Graduados B, que também te-
ve Fittipaldi, segundo com 44; 
Ricardo Paloni, terceiro com 
36; Daniel Macena, quarto 
com 32; e Luiz Ongaro, quinto 
com 30. (ZARAMELO JR.)

Aldegheri venceu as duas corridas e fez as voltas mais rápidas

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

MATHEUS SUPERA GURGA E É O NOVO LÍDER DA COPA RACEMAN
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A 7ª Copa Sanremo de Kart 
está na reta final e vive mo-
mentos decisivos nas duas ca-
tegorias. A penúltima etapa 
acontece neste sábado (6), a 
partir das 9 horas, no Kartó-
dromo San Marino, em Paulí-
nia. O encerramento está pre-
visto para 4 de dezembro.

Na categoria Pró, Luiz 
Eduardo Salau (Dado) é líder 
com 415 pontos e está com a 
mão na taça. A disputa maior 
é pelo vice-campeonato e en-

volve Marcelo Arruda, segun-
do colocado com 361 pontos; 
Rafael Pastorelo, terceiro com 
319; e Kaio Dias, quarto com 
306. Na Light, a briga pelo tí-
tulo está entre Marcelo Ro-
drigues, o Incotela, líder com 
435 pontos, e Luiz Cervone, o 
Graham Hill, vice com 414.

De acordo com Ivan Mila-
ni, responsável pela organiza-
ção da Copa Sanremo, cada pi-
loto ainda terá dois descartes 
de resultados, mas essa ques-

tão não altera significamente 
a situação dos ponteiros das 
duas categorias. Na etapa de 
outubro - nona da temporada 

-, os cinco primeiros da Pro (fo-
to) foram Marcelo Arruda (58 
pontos), Rafael Veiga (52), Ra-
fael Pastorelo (48), Dado Salau 
(43) e Antonio Jorge Neto (42).

Na Light, o Top 5 teve Thiago 
Gonçalves (56 pontos), Marcelo 
Incotela (49), Graham Hill (48), 
Fábio Bussamara (42) e Rena-
to Bergamo (42). (ZARAMELO JR.)

A sétima etapa do Império Endurance Brasil, que 
aconteceria neste sábado (6), foi alterada para o o 
próximo dia 27, em Santa Cruz do Sul, no Rio Gran-
de do Sul. A medida foi uma decisão da Associação 
dos Pilotos de Endurance. “O objetivo (da mudan-
ça) foi atender as necessidades de pilotos e equipes”, 
disse Henrique Assunção, presidente da entidade. 

“Além disso, a administração do autódromo passa a 
ter um pouco mais de tempo para fazer as melhorias 
necessárias para realização da prova”, acrescentou. 
Faltam duas etapas para o encerramento do cam-
peonato. O americanense André Moraes Jr. (foto) e 
seu companheiro de equipe Cássio Homem de Mello 
são os líderes da GT4 com 585 pontos. (ZARAMELO JR.)

SANREMO VIVE MOMENTOS DECISIVOS

IMPÉRIO ALTERA 
ETAPA PARA DIA 27

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Após a realização da quinta etapa da tem-
porada 2021, semana passada, na Argentina, 
Fabio Casagrande é vice-líder na classe Tro-
phy (destinada a pilotos que não vivem pro-
fissionalmente do automobilismo) do TCR 
South America. O piloto de Americana soma 
144 pontos e está atrás apenas de Adalber-
to Baptista, que ocupa a liderança com 217. 
Na classificação geral do campeonato, ele 
aparece em sétimo lugar com 64 pontos. As 
duas corridas da rodada argentina acontece-
ram domingo (31) na pista de 3,310km de ex-

tensão do autódromo Parque Ciudad de Río 
Cuarto, na província de Córdoba. Na primei-
ra, Casagrande foi nono na geral e segundo 
na categoria; e na segunda, chegou em sé-
timo na geral e em terceiro na categoria. O 
TCR South America volta à cena nos pró-
ximos dias 12 e 13, em Buenos Aires, capital 
da Argentina, com etapa Endurance (corri-
da de longa duração). O campeonato tem a 
participação de pilotos de vários países, co-
mo Brasil, Argentina, Peru, Uruguai, Estados 
Unidos e Canadá, entre outros. (ZARAMELO JR.)

CASAGRANDE É VICE-LÍDER NO TCR

DIVULGAÇÃO | TCR SOUTH AMERICA
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RAQUETINHA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Após a folga desta sema-
na, motivada pelo feriado pro-
longado, a 22ª edição do Tor-
neio “Amigos ATC” de Raque-
tinha retoma a disputa na pró-
xima quarta-feira (10) e o des-
taque fica para o duelo entre os 
ponteiros do Ranking B. O líder 
Fábio Pires, em dupla com Fer-
nando Bilibio, enfrenta o vice 
Alberto Soutello (Betão), que 

vai à quadra em parceria com 
Sérgio Lião (Pivete). No Ran-
king A, Fred Faé defende a lide-
rança jogando com Fernando 
Pires (Pirão) contra Fred Car-
valho e Hugo Santiago. Já o vi-
ce-líder Rogério Armond (Ro-
gerinho) forma dupla com Rob-
son Ferro (Robão) contra Fran-
co Sardelli e Rafael Lima (Rafa).

Fábio e Betão
têm confronto
direito na
rodada da
próxima 4ª

Fechando a 12ª rodada do to-
tal de 16, Ricardo Sayão e Maurí-
cio Ferreira (Zebu) encaram Mar-
celo Marusso e César Dei Santi. 
O campeonato está na reta final 
e tem os últimos jogos progra-
mados para o dia 8 de dezembro. 
Todas as rodadas acontecem no 
complexo de saibro da acade-
mia Americana Tennis Center.

CLASSIFICAÇÃO
RANKING A

JOGADORES PTS.
1º Fred Faé 25
2º Rogério Armond 23
3º Fred Carvalho 19
4º Franco Sardelli 18
5º Fernando Pires 12
6º Robson Ferro 12
7º Rafael Lima 11
8º Hugo Santiago 11

RANKING B
JOGADORES PTS.

1º Fábio Pires 25
2º Betão Soutello 24
3º Maurício Zebu 16
4º Ricardo Sayão 16
5º Marcelo Marusso 13
6º Sérgio Pivete 12
7º Fernando Bilibio 11
8º César Dei Santi 8

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Jogadores de Americana conquistaram qua-
tro títulos na Copa Campinas de Raquetinha, 
disputada no Tênis Clube, em outubro. No to-
tal, o torneio organizado por Joel Olla Junior, 
do Circuito Aberto, teve 13 categorias e mo-
vimentou duplas de diversas cidades do Es-
tado. Na principal categoria, Henrique Defa-
vari (Capiva) e Eduardo Bertola, de America-
na e Cerquilho, respectivamente, foram cam-
peões da Masculino A com vitória por 9/8 so-
bre Henrique Mello (Mindu) e Johan Wacht-
meister, de Campinas.

Na Masculino A45+, o americanense Fred 
Faé jogou em dupla com Paul Beck, de San-
tos, e conquistou o título vencendo Hugo San-
tiago e Wagner Riccetto (Waguinho), am-
bos de Americana, por 8/5. Henrique Gusmi-
ni e Júlia Campana, dupla americanense, fatu-
rou a Masculina B. Na final, vitória por 8/4 so-
bre João Marcos, de Americana, e João Chele-
quim, de Campinas. Por fim, na Mista Pro, Ca-
piva e Júlia foram campeões derrotando Ber-
tola e Paula Takahashi por 8/6.

AMERICANA
FATURA TÍTULOS
EM CAMPINAS

Betão Soutello busca liderança do Ranking B do torneio

ZARAMELO JR. | O JOGO | 4 DE AGOSTO DE 2021
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NOVEMBRO AZUL REÚNE ESPORTISTAS E CONVIDADOS NA ARENA
CAMPANHA

DA REDAÇÃO

A 10ª edição do Novembro Azul 
O Jogo/Colorado acontece do-
mingo (7), a partir das 8h30, na 
Arena Colorado (Estádio Victó-
rio Scuro), no bairro Conserva. 
O evento é voltado à campanha 
de prevenção e conscientização 
sobre o câncer de próstata.

Na programação, que se es-
tende até por volta do meio-dia, 
troca de camisetas oficiais por 
sabão em pó e jogo de futebol 
com a presença de ex-profissio-
nais, jornalistas e convidados. A 
realização é do jornal O JOGO e 
Colorado Esporte Clube.

De acordo o jornalista Zara-
melo Jr. e o médico Rogério Pa-
nhoca, responsáveis pela orga-
nização, serão disponibilizadas 
para troca em torno de 250 ca-
misetas personalizadas.

A doação mínima é de 1kg de 
sabão em pó e cada pessoa te-
rá direito a uma camiseta, inde-
pendentemente da quantidade 
que doar do produto. Toda arre-
cadação vai para entidades ca-
dastradas pelo Colorado.

O jogo de futebol está marca-
do para as 9h15 e terá as presen-

ças de ex-profissionais, como Fe-
lipe Trevizan, Fernando Fumagal-
li, Marcinho Rocha, Walkinho Fro-
nio, Ronaldo Lincoln, Pituco Saci-
lotto e César Xavier, entre outros. 
Felipe Trevizan, que é america-
nense e jogou mais de uma déca-
da na Alemanha, será o padrinho 
desta edição. O zagueiro Diego 
Jussani, em atividade no futebol 
profissional, também vai jogar.

Outros nomes confirmados 
são os narradores Jota Júnior e 
Osvaldo Luís, o técnico Zé Teo-
doro, os ex-árbitros José Hen-

O objetivo do evento 
é mostrar aos homens 
a importância da 
realização dos 
exames preventivos, 
principalmente 
o de toque”
ROGÉRIO PANHOCA,
MÉDICO

DICAS IMPORTANTES SOBRE 
O CÂNCER DE PRÓSTATA
Novembro é o mês Azul, chamando a atenção para a prevenção 
e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. É o tipo de câncer 
mais frequente entre os homens, e sua ocorrência aumenta 
com a idade, tendo o pico de diagnóstico na sexta década 
de vida. Aproximadamente um em cada oito homens será 
portador desta neoplasia no decorrer de sua vida. Na fase inicial, 
o câncer de próstata não apresenta sintomas e é exatamente 
nesse período que as chances de cura são maiores com o 
diagnóstico precoce. Com sintomas locais urinários decorrentes 
do câncer, 95% dos tumores já estão em fase avançada, 
impossibilitando, muitas vezes, a cura. Homens acima de 40 anos 
devem iniciar suas consultas com urologista para a prevenção, 
principalmente os que apresentam fatores de risco como:

• Histórico familiar de câncer de próstata (pai, irmão e tio)
• Homens negros e obesos - nesses pacientes já se inicia o toque retal

O diagnóstico precoce passa pela avaliação da história 
clínica e familiar, dosagem do PSA (antígeno prostático 
especifico) e o toque retal, tendo a confirmação dos casos 
suspeitos mediante a realização da biópsia prostática. Cerca 
de 10% a 20% dos pacientes com câncer de próstata são 
diagnosticados com PSA  normal e a alteração no toque retal 
é que leva ao diagnóstico. A indicação da melhor forma de 
tratamento vai depender de vários aspectos, tais como:

• Estado de saúde atual
• Estadiamento da doença
• Expectativa de vida

Há a opção, desde a vigilância ativa nos casos de 
baixa agressividade, ao tratamento combinado com 
cirurgia, radioterapia e hormonioterapia nos casos muito 
agressivos. Converse sempre com seu urologista sobre o 
assunto, tirando suas dúvidas e quebrando preconceitos. 
A detecção e o tratamento precoces salvam vidas!

FONTE: DR. RENATO PANHOCA, CHEFE DO SERVIÇO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
EM UROLOGIA DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO
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NOVEMBRO AZUL REÚNE ESPORTISTAS E CONVIDADOS NA ARENA

Ex-jogadores,
jornalistas e
convidados
estarão na
Arena Colorado

rique de Carvalho e Maurício  
Fioretti e o cantor Rodrigo José.  
A tradicional benção de abertura 
do evento será feita pelo pastor 
Jabis Ipólito de Campos Junior.

Os organizadores prepararam 
material para distribuição ao pú-
blico com informações e orienta-
ções sobre o câncer de próstata, 

Com agenda livre no Sportv, Jota Junior estará na Arena Colorado

que é o mais frequente entre os 
homens. O evento tem por obje-
tivo mostrar ao público mascu-
lino a importância da realização 
de exames, principalmente o de 
toque - que ainda é cercado de 
preconceito. “A detecção e o tra-
tamento precoces salvam vidas”, 
afirmou o médico americanense 

Renato Panhoca, chefe do Servi-
ço de Residência em Urologia do 
Hospital do Servidor Público Es-
tadual em São Paulo.

A realização do Novembro 
Azul O Jogo/Colorado pelo dé-
cimo ano consecutivo é possível 
pelo patrocínio e apoio da ini-
ciativa privada.

Zaramelo, Felipe e Panhoca com as camisas que 
serão usadas no jogo do Novembro Azul

ZARAMELO JR. | O JOGO | 25 DE MARÇO DE 2021JOSÉ VALTER FELIZARDO | COLORADO EC
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

Instagram @zaramelojr
e-mail zaramelojr@jornalojogo.com.br
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> 10ª edição do Novembro Azul O Jogo/
Colorado será neste domingo, dia 7, a 
partir das 8 e meia da manhã, na Arena 
Colorado, também conhecida como Estádio 
Victório Scuro e campo do Vasquinho, 
no tradicional bairro da Conserva.

> É a campanha de prevenção e 
conscientização sobre o câncer de 
próstata. E, mais uma vez, vamos reunir 
amigos do mundo do esporte para passar 
a mensagem sobre a importância dos 
exames, principalmente o de toque retal.

  O padrinho deste ano será o ex-zagueiro 
Felipe Trevizan (foto), que nasceu e mora 
em Americana. Fez carreira e sucesso no 
Hannover 96, da Alemanha. Passou também 
por times da Suíça, Bélgica e Turquia. Foram 
mais de 10 anos no futebol da Europa.

> Na quarta-feira (3), eu e o Dr. Rogério 
Panhoca, meu amigo e parceiro na 
campanha, estivemos com Felipe. Ele 
tomou conhecimento do projeto que o 
Colorado desenvolve para meninos de 
6 a 16 anos e colocou-se à disposição 
até para participar de alguns treinos 
com a molecada. Show de bola!

> O Novembro Azul deste domingo terá 
troca de camisetas por sabão em pó e jogo 
de futebol com convidados especiais.

> Atenção! Em relação às camisetas, a 
doação mínima é de 1kg de sabão e cada 
pessoa tem direito a uma camiseta (uma!!!), 
independentemente da quantidade doada do 
produto. É como fazemos há anos para dar 
oportunidade ao maior número possível de 
pessoas de conseguirem a camiseta oficial.

> Meu agradecimento especial ao amigo 
Geraldo Lizzi, o Pequeno, que, mais uma vez, 
numa ação com a turma “Amigos do Futebol”, 
está doando 1 tonelada de sabão em pó.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 3 DE NOVEMBRO DE 2021

> Esse pessoal faz a doação gigante e não 
pede uma camiseta em troca, não pede uma 
vaga no jogo. Faz porque são do bem e para 
ajudar a campanha. Exemplo a ser seguido.

> Entre sexta (29) e terça-feira (2), Americana 
sediou a 26ª edição dos Jogos Universitários de 
Medicina, competição que movimentou quatro 
faculdades em várias modalidades esportivas.

> Pela utilização dos espaços públicos, a 
organização dos Jogos destinou à prefeitura, 
como contrapartida, algo em torno de R$ 26 mil.

> De acordo com postagem no Instagram 
da prefeitura de Americana, o valor está 
sendo utilizado na compra de materiais 
para finalização do Centro de Treinamento 
de Lutas e da quadra de areia, espaços 
que ficam no Antonio Zanaga.

> Muito bom, maravilha, bacana. Só não 
entendi porque a prefeitura não divulgou com 
antecedência que haveria o evento na cidade...

Bom final de semana, meus amigos! 
Saúde a todos! #PartiuNovembroAzul

EM FAMÍLIA
O engenheiro Everaldo Bassette e 
os filhos Daniel e Fábio, são-paulinos 
fanáticos, não pensaram duas vezes 
em ir ao Morumbi com a liberação 
da presença de público em jogos do 
Campeonato Brasileiro. Foi no dia 
18 de outubro e o trio de Americana 
deu sorte, pois o São Paulo derrotou 
o Corinthians por 1 a 0, gol de Calleri.

FLASH BOLA
Essa é dos anos 1980. Time da Tecnobras, cinco vezes campeão e uma vez vice do 
Torneio Toyobão de Futebol de Salão (na época não era Futsal), organizado pela 
Toyobo do Brasil, tradicionalíssimo no calendário do esporte de Americana. A partir da 
esquerda, estão: em pé - Diorandi, Panelão (já falecido), Bagrão, Leveghini, Alemão e o 
técnico Valdemar Granzotti (já falecido); agachados - Bertinho, Pigatinho (já falecido), 
Dirceu, Gimenes, Marcelo Marusso e Daio. “A gente tinha um timaço, difícil de ser batido. 
E o Toyobão era demais. Bons tempos”, disse Daio,  “estrela” da Tecnobras. “O Marusso 
ainda era novinho e ficava na minha cola, até nas fotos, porque sabia que eu dava ibope”, 
acrescentou, rindo. Marusso hoje é empresário e presidente do Kart Pé de Chumbo.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL



AMERICANA, 5 DE NOVEMBRO DE 2021 11



AMERICANA, 5 DE NOVEMBRO DE 202112 SOCIAL

Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433

APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

Fone (19) 3469-9292    www.alvaroaguiar.com.br

APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

(19) 3469-9292   www.alvaroaguiar.com.br
RUA DO RAMI, 288 • DISTRITO INDUSTRIAL ABDO NAJAR

Referência em medicina e se-
gurança, a Medic Services es-
tá completando 16 anos de 
história dedicados à qualida-
de de vida e bem-estar, pro-
porcionando ambiente de 
trabalho extremamente pro-
dutivo. Atuando no merca-
do desde 1998, a Medic Ser-
vices, com filial em America-
na e unidades em Jaguariúna 
e Sumaré, presta consultoria 
em todas as Normas Regula-

mentadoras. O diferencial es-
tá no atendimento de empre-
sas públicas e privadas pulve-
rizadas nas capitais do Brasil 
e no interior dos estados bra-
sileiros. Os diretores Nilma-
ra Santarosa Barbudo e Fran-
ça Barbudo receberam cola-
boradores, fornecedores, ex-

-funcionários e amigos numa 
recepção festiva na bela se-
de da empresa (Rua Inhaú-
ma, 404). Brinde à expansão, 

sucesso profissional e à vi-
da. Nilmara, grande guerrei-
ra, venceu a batalha contra o 
câncer de mama e é incenti-
vadora da conscientização do 
Outubro Rosa. Na ambienta-
ção, balões em nuances de ro-
sa em tamanhos diversos, ar-
ranjos de rosas brancas e ver-
melhas entre peças douradas 
e vasos de cristais. No almo-
ço, suculento churrasco com 
drinks tropicais e refrescantes 
do Materclass Bar. Na trilha 
sonora, hits de sucesso com o 
cantor André “Cabeça” Miniel-
lo. Como mimo, kit com más-
cara e álcool em gel e cane-
ca personalizada. Medic Ser-
vices: assessoria em medici-
na e segurança ocupacional.

Os anfitriões Nilmara Santarosa Barbudo e França Barbudo, diretores da Medic Services

Priscila com o marido, o oncologista Fernando Medina

Rosangela Santos e Tatiany Lopes,
leia-se departamento financeiro

Guilherme Barbudo, filho dos
anfitriões, com Paula Nunes Betânea e Nildinei Santarosa
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TÔ NUDE!
Ai ai ai... E a história do 
badalado da alta roda, 
badalado mesmo, que 
foi deixado pela herdeira 
linda e poderosa?! 
Se o boy ficou na bad ou 
deprê?! Nem um pouco. 
Aliás, anda luxando mais 
que antes. O detalhe é que 
se descobriu o motivo da 
separação. O figurão vivia 
um caso de anos com a 
ex-sogra milionária, mãe da 
ex. Passado e engomado!

Josiane Favero e Carlos Eduardo Ferraz Costa

Rodrigo Barbudo,
filho dos anfitriões

Ana Maria de Souza Santos,
uma das colaboradoras mais
antigas da Medic Services

Lu Vasconcelos, Carlos Eduardo
Mello e Priscila Bortolozzo

Karina Ferreira, Ve Mirela e Ana Paula Cezar
A advogada Rosangela
Trevizan Campana

Ana Carla Guidolin Galassi,
consultora comercial Fernanda Lirani Mariangela Andrade  Thais Camargo

Paulo Joos, gerente de RH

Elaine e Nivaldo Santarosa
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LÍDER E VICE SE ENCARAM NO RB
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O destaque da rodada des-
te sábado da 7ª Copa MagSac 
Embalagens, na sede náutica 
do Rio Branco, fica para o con-
fronto entre o líder Z Sport (25 
pontos) e o vice Fogo Nobre 
(22). Os dois se encaram a par-
tir das 15 horas, com expectati-
va de jogo em alta intensidade 
valendo a ponta da tabela da 
categoria Jovens.

Escritório Lex x Andrade 
Contábil, também às 15 horas, 
L&L Express x Viel Seguros e 
Tapeçaria Americana x Pon-
to Jato, ambos às 16 horas, são 
as outras partidas de amanhã. 
William de Souza, do Z Sport, 
é o artilheiro com 20 gols.

A rodada da Intermediária 
está marcada para terça-feira 
(9). Na liderança com 22 pon-
tos, o Depósito Oliveira joga às 
19h15 contra o Petshop Padova-

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Faltando quatro roda-
das para o encerramen-
to da fase de classifica-
ção do Torneio Dufute-
bol, no Castor Society, o 
Orion Cores virou ameaça 
ao Café Amorino na briga 
pela liderança. Na sema-
na passada, o Orion der-
rotou o Líder Contábil por 
7 a 3 e chegou a 19 pontos, 
um a menos que o Café.

Os dois estão pratica-
mente garantidos nas se-
mifinais, restando a defi-
nição da terceira vaga di-
reta. A briga envolve ISB 
Contábil (15 pontos), Lí-
der Contábil (12) e Ve-
dras (10). Com 7 pontos 
cada, Sport & Vida e Cas-

tor ainda mantêm chan-
ces matemáticas, mas 
devem mesmo ir para a 
repescagem.

Além de Orion Cores 
7x3 Líder Contábil, a ro-
dada de sábado (30) te-
ve ainda Castor 5x5 Ve-
dras (1x2 nos pênaltis) 
e ISB 4x9 Sport & Vida. 
Levak, do Líder, com 33 
gols, está disparado na 
artilharia. Os mais próxi-
mos dele são Gilson, do 
Orion, e Dener, do Café, 
cada um com 24 gols.

A rodada de ama-
nhã (6) terá os seguin-
tes jogos: Café Amorino 
x ISB Contábil, às 14h45; 
Orion Cores x Castor So-
ciety, às 16 horas; e Líder 
Contábil x Sport & Vida, 
às 17 horas.

SOCIETY

ORION CORES VIRA
AMEAÇA AO AMORINO

ni, quarto colocado com 9 pon-
tos, e não deve ter maiores pro-
blemas para seguir na ponta.

Outros dois jogos estão pro-
gramados: Tigre 1913 x Rio Bran-
co, às 19h15, e Peol Ar Condi-
cionado x Supermercado Sal-
to Grande, às 20h30. A artilha-
ria é dividida entre Bruno Gama, 
do Tigre 1913, e André Luís, do 
Padovani, cada um com 12 gols. 
No senior, a rodada acontece na 

quarta-feira (10) com três par-
tidas, todas às 19h30: Posto 7 
x Renan de Angelo Assessoria, 
Oral Sin x TH Pinturas e Blues-
teco x Trem Bão. Com 17 pontos, 
Oral Sin e Posto 7 são os líderes. 
O artilheiro é Bruno Pizano, do 
Renan Assessoria, com 17 gols.

Lafer Auto Peças, com 24 
pontos, e Casa do Construtor, 
com 23, seguem polarizando 
a disputa pela ponta do Super 

Senior, que tem os próximos 
jogos marcados para quinta-

-feira (11): Posto 7 x Microges-
tão Sistemas, Amantex Confec-
ções x Estrudena e Mundo Ani-
mal x Lafer, todos às 19h15; e 
Casa do Construtor x K Decore.

Em todas as categorias, o 
campeonato entrou na reta de 
definições para ver quem avan-
ça direto e quem tem que pas-
sar pela repescagem.

O ala flutuante Foca e o artilheiro Willian são armas do líder Z Sport

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE OUTUBRO DE 2021
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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

MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A rodada desta semana do 
campeonato de minicampo do 
Veteranos marca o fechamento 
da fase de classificação de três 
categorias, definindo as vagas 
diretas às semifinais e os duelos 
tanto das quartas de final como 
da repescagem. Os jogos acon-
tecem no complexo do clube 
de campo, no bairro São Luiz.

Na intermediária, Persianas 
Souzaflex (26 pontos) e Super-

mercados Pérola (25) fazem 
confronto direto pela vaga às 
semifinais. No senior, a dispu-
ta envolve Bar do Zé Carlos (22 
pontos) e Ecosu Sucatas (21). 
Nestas duas categorias, a re-
pescagem será na próxima se-
mana para que sejam conheci-
dos os times que continuam na 
luta pelo título.

No master, a rodada serve 
para definir a posição de cada 

equipe na classificação e, con-
sequentemente, os confrontos 
das quartas de final em cruza-
mento olímpico - 1º x 8º, 2º x 7º, 
3º x 6º e 4º x 5º. A programa-
ção dos jogos é a seguinte:

INTERMEDIÁRIA - amanhã 
(6) - Odonto Mais x Optilar Óp-
tica (15h30), Persianas Souza-
flex x Supermercados Pérola 
(15h30) e Linhas São Vito x Z 
Sport (16h40).

SENIOR - hoje (5) - Tec Têx-
til x Casa do Construtor (19h) e 
Bar do Zé Carlos x JRT Hobbies 
(20h15); amanhã (6) - Dama 
Bier x Ecosu Sucatas (16h40);

MASTER - hoje (5) - Hitscolor 
x Ecosu Sucatas (19h) e Galmar 
Ferramentas x Posto São Vito 
(20h15); amanhã (6) - Acapulco 

Imóveis x Tabatex Têxtil (15h30) 
e Distema Decorações x Help 
Parafusos (16h40).

Os artilheiros destas ca-
tegorias são Lorran Lima, do 
Souzaflex, com 26 gols; Paulo 
Henrique, do Bar do Zé Carlos, 
com 23; e Elio Franzini, do Pos-
to São Vito, com 16.

No super master, a antepe-
núltima rodada está marcada 
para terça-feira (9) e terá Mira-
fer Siderúrgica x Gonzaga Enge-
nharia (19h) e Auto Elétrica Alga 
x Ecosu Sucatas (20h15). São 
três vagas diretas às semifinais 
e a briga está interessante entre 
Ecosu (17 pontos), Rodonaves 
(16), Mirafer (15) e Alga (15). Ro-
mildo Codogno, do Rodonaves, 
é o artilheiro com 16 gols.

Intermediária
tem confronto
direto que
vale a vaga
nas semifinais

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Quatro jogos serão disputa-
dos neste sábado (6) pela 
sexta rodada do campeona-
to de minicampo do Iate Clu-
be de Americana. Líderes e 
únicos invictos, Têxtil PBS e 
Espetaria não devem, teori-
camente, ter maiores proble-
mas para seguir na ponta, já 
que enfrentam times de cam-
panhas irregulares.

A programação é a se-
guinte: Orion Cores x Espeta-
ria (15h30), De Faria Imóveis x 
Têxtil PBS (15h30), Vistoria São 
Paulo x Z Sport (16h30) e Gas-
troclínica x Pentax (16h30).

No Grupo A, a Têxtil PBS 
aparece com 14 pontos e na se-
quência estão Pentax e De Fa-
ria, ambos com 9, e Gastroclíni-
ca, com 8. No Grupo A, a Espe-
taria soma 15 pontos e é segui-
da por Z Sport, com 10, Orion, 
com 8, e Vistoria SP, com 7.

4 JOGOS MOVIMENTAM 
RODADA NO IATE CLUBE

Pepo Campana é esperança de gols do Z Sport

ZARAMELO JR. | O JOGO | 25 DE SETEMBRO DE 2021
No master, times buscam melhorar posição para ter vantagem no mata-mata das quartas de final

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE OUTUBRO DE 2021
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A sétima edição do Ranking 
Winner de Tênis fechou ou-
tubro com novos líderes nas 
três categorias. Agora, os 
ponteiros são Luiz Felipe, 
com 145 pontos no Grupo A; 
João Vitor, com 153 pontos no 
Grupo B; e Alexander Zivko-
vic, com 194 pontos no Gru-
po C. Os três já estavam en-
tre os melhores ao final de se-
tembro. Por outro lado, os lí-
deres do primeiro mês do úl-
timo quadrimestre do torneio 
saíram do Top 5: Ronaldo Lin-
coln (foto) agora é sétimo no 

A com 123 pontos; André Fer-
reira também está em sétimo 
no B com 122 pontos; e Fausto 
Yabiku aparece em sexto no C 
com 175. Os cinco melhores 
de cada categoria são:

GRUPO A 1º) Luiz Felipe 
- 145 pontos; 2º) Guilherme 
Vitti - 142; 3º) Edson Couto - 
134; 4º) Nilso Dias - 131; e 5º) 
Márcio Aguiar - 129.

GRUPO B 1º) João Vitor - 
153 pontos; 2º) Diego Casta-
nharo - 131; 3º) Samuel Prato - 
129; 4º) Elber Tomazella - 125; 
e 5º) Roberto Oliveira - 123.

GRUPO C 1º) Alexander 
Zivkovic - 194 pontos; 2º) 
Marcos Dantas - 192; 3º) Ro-
drigo Massaro - 186; 4º) Sid-
ney Hortolan - 185 e 5º) Fer-
não Brandão - 178.

Mensalmente, cada tenis-
ta disputa dois jogos. No fe-
chamento de dezembro, os oi-
to melhores de cada categoria 
garantem vaga para o Finals, 
que será disputado em janei-
ro de 2022 no complexo de 
saibro da Winner Academia, 
no distrito industrial de Santa 
Bárbara d’Oeste. (ZARAMELO JR.)

RANKING WINNER FECHA
COM NOVOS LÍDERES
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Com nadadores de America-
na e Nova Odessa, a Academia 
Corpo & Energia teve resulta-
dos positivos no Desafio Vir-
tual do Instituto Poliana Oki-
moto, que aconteceu durante 
os meses de setembro e outu-
bro. No total, a equipe coman-
dada pelo técnico Ricardo Lu-
chiari participou com 19 atletas 
do evento que também teve 
caráter beneficente. Os prin-
cipais destaques foram Hele-

na de França, Gustavo Ramos 
e Sara Louback, campeões em 
suas categorias, Gildo Gardi-
nalli Filho e Júlio Pereira, vices. 
Demais nadadores foram: Cás-
sio Fabrício, Werington Roger, 
Marcela Scher, Allan Fernando, 
Marcelo Bergamo, Felipe Gui-
dolin (foto), Fabiano Munhoz, 
Hudson Vieira, Cristiano Giaco-
meli, Marcela Grilo, Anahí Ruiz, 
Maria Darci e Alexandre Fer-
nandes. (ZARAMELO JR.)

Leonardo Strapasson (Léo) e 
Vinicius Gonçalles (foto) sa-
gram-se campeões da cate-
goria Avançado no 3º Torneio 
Futegole de Futevôlei, que 
aconteceu na unidade 2 da 
VG Sports, em outubro, e re-
uniu 48 jogadores de Ameri-

cana e região - a disputa foi 
em duplas. Léo e Vinicius fi-
zeram campanha de alto ní-
vel e garantiram o primeiro lu-
gar. Na segunda colocação fi-
caram Willian Augusto e Die-
go Jussani, enquanto Jeffer-
son Branco e Murilo Feito-

za fecharam na terceira posi-
ção. Na categoria Amador, os 
campeões foram Murilo Lova-
glio e Thierry Zapia, com Gus-
tavo Barbosa e Danilo Piva em 
segundo, e Diogo Fernandes 
e Felipe Bonani em terceiro. 
(ZARAMELO JR.)

CORPO & ENERGIA TEM 
RESULTADOS POSITIVOS

LÉO E VINICIUS SÃO CAMPEÕES NA VG SPORTS

DIVULGAÇÃO
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