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THE BEST
Com temporada impecável, 

Rafael Contatto conquista o título da 
16ª edição do Pé de Chumbo e entra 
para o seleto grupo de bicampeões.

P. 7 a 10 + coluna social

Rafael Contatto venceu a segunda corrida na final em Paulínia
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NOVEMBRO AZUL: O POSITIVO E O NEGATIVO

Acampanha Novem-
bro Azul – que surgiu 
na Austrália e comple-

ta dez anos no Brasil em 2021 
– tornou-se o principal fio con-
dutor no que diz respeito a in-
formar os homens sobre pre-
venção em saúde. A campanha, 
antes restrita à prevenção ao 
câncer de próstata, atualmen-
te está mais ampla. Hoje, diver-
sas pesquisas, realizadas ao re-
dor do mundo são unânimes: 

os homens se previnem menos 
que as mulheres e, como con-
sequência, vivem menos.

Apesar do sucesso do mo-
vimento, cujos benefícios são 
notados no decorrer dos anos, 
como o aumento na procu-
ra de exames preventivos por 
parte da população masculina, 
com destaque ao exame de to-
que, o mais importante (e que 
sofre mais preconceito) para 
detectar o câncer de prósta-

ta, temos um longo caminho a 
percorrer principalmente ago-
ra no pós-pandemia.

No Brasil, as cirurgias para 
retirada da próstata por câncer 
tiveram redução de 21,5% en-
tre 2019 e 2020. Os dados são 
do Ministério da Saúde, obti-
dos pela Sociedade Brasilei-
ra de Urologia (SBU). As cole-
tas do antígeno prostático es-
pecífico (PSA) e de biópsia da 
próstata que, junto com o exa-

me de toque retal, diagnos-
ticam a doença, registraram 
quedas de 27% e 21%, respec-
tivamente, como mostram as 
informações do Sistema de In-
formações Ambulatoriais, do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Houve diminuição ain-
da no número de consultas 
urológicas no SUS (33,5%). 
As internações de pacientes 
com diagnóstico da doen-
ça caíram 15,7%. As consul-

tas com um urologista tam-
bém sofreram queda. Até ju-
lho, foram 1.812.982, enquan-
to em 2019 foram 4.232.293 e 
em 2020, 2.816.326.

Apesar do aumento da 
procura por exames, o poder 
público ainda está aquém da 
sua capacidade. Um exem-
plo é Americana. A Adminis-
tração anunciou a campanha 
Novembro Azul sem contar 
com urologista na rede, mes-

mo com uma demanda re-
primida de aproximadamen-
te 1.600 pacientes. Que exal-
temos a campanha realiza-
da por nossa sociedade civil 
organizada e que cobremos 
mais nossos governantes. Es-
tes, definitivamente, não te-
mos motivos para exaltar. 

MARIA GIOVANA FORTUNATO
Sanitarista e vice-presidente 
estadual do PDT

Instagram 
@mariagiovanafortunato
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MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

As semifinais de três catego-
rias da 61ª edição do campeo-
nato de minicampo do Vetera-
nos têm largada neste sábado 
(27), no clube de campo, com 
a realização dos jogos de ida. 
Os de volta serão na próxima 
semana, quando, então, have-
rá a definição dos times à deci-
são do título. Pela intermediá-
ria, haverá Ecosu Sucatas x Su-

permercados Pérola e Z Sport 
x Persianas Souzaflex. No se-
nior, estão previstos Tec Têxtil x 
Bar do Zé Carlos e JRT Hobbies 
x Ecosu Sucatas. E, por fim, no 
master as partidas são Galmar 
Ferramentas x Tabatex Têxtil e 
Help Parafusos x Distema De-
corações. Em todas as catego-
rias, o primeiro jogo acontece 
às 15h30 e o segundo, às 16h40.

3 categorias
iniciam luta
pelas vagas
à decisão
do título

Os artilheiros são Lorran, da 
Souzaflex, com 28 gols na inter-
mediária; Paulinho, do Bar do 
Zé Carlos, com 26 gols no se-
nior; e Garça, do Posto São Vito, 
com 16 gols no master. Pelo su-
permaster, Auto Elétrica Alga e 
Gonzaga Engenharia jogam na 
terça-feira (30), às 19 horas, na 
disputa pela última vaga às se-
mifinais. Ecosu Sucatas, Rodo-
naves Transportes e Mirafer Si-
derúrgica já estão classificados. 
Com 16 gols, Romildo, da Rodo-
naves, é o artilheiro da categoria.

Gabriel sobe para cortar 
cruzamento e levar o
Souzaflex às semifinais

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE NOVEMBRO DE 2021
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EMOÇÃO
Durante a festa de encerramento da temporada, segunda-feira (22), no Ho-
tel Florença, o Kart Pé de Chumbo prestou homenagem ao ex-piloto Jeffer-
son Elias, campeoníssimo no kartismo e automobilismo. O presidente Mar-
celo Marusso entregou um cartão de prata a Jefferson, que ficou extrema-
mente emocionado, com lágrimas nos olhos.

No cartão, o seguinte texto:
“A Associação de Kart Pé de Chumbo parabeniza e aplaude Jefferson Elias 

por suas incontáveis conquistas como piloto de kart e automobilismo, tornan-
do-se referência para várias gerações.

É uma honra tê-lo como amigo e parceiro.
Marcelo Marusso - presidente
Americana, 22 de novembro de 2021.”
Jefferson foi campeão brasileiro de Fórmula Volkswagem, em 1980, e de 

Fórmula Ford, em 1986, vencedor da primeira corrida a álcool no mundo, 
em 1979, e pentacampeão da Copa Lenine Severino de Kart.

Em 1978, no kartódromo do Taquaral, em Campinas, debaixo de muita 
chuva, o Baixinho Voador, como era conhecido, simplesmente ganhou de 
um tal de Ayrton Senna...

Detalhe: após a entrega do cartão de prata, todos os pilotos do Pé de 
Chumbo fizeram questão de subir ao palco para abraçar Jefferson Elias. 
Com o excesso de peso, o palco caiu. Como a altura era de pouco mais de 
40 cm, ninguém se machucou. E sobraram boas gargalhadas!

DETONANDO
Artur Fortunato ficou em terceiro lugar na 
Copa Durval Balen de Tiro, semana passa-
da, no CATO (Clube Alagoano de Tiro Olím-
pico, em Maceió. Convidado especial para a 
competição, o atirador de Americana tota-
lizou 64 pontos, ficando atrás apenas de Ri-
cardo Pedrosa, campeão com 67, e Marcus 
Vinicius Camelo, vice com 66. Desde quar-
ta-feira (24), Artur está no Rio de Janeiro 
disputando as finais do Campeonato Brasi-
leiro. O atirador tem como técnico seu avô 
materno Athos Pisoni, campeão e recor-
dista pan-americano, em 1975, no México.

BENEFICENTE
Com Gabriel “Bibi” Campana (foto) e os irmãos Felipe Jen-
sen e Paulinho Campos à frente, a terceira edição do PFG Noel 
Open de Raquetinha e Beach Tennis será realizado em de-
zembro, entre os dias 16 e 19, no complexo da Winner Acade-
mia, em Santa Bárbara d’Oeste. O torneio tem caráter bene-
ficente, com arrecadação de brinquedos para distribuição a 
crianças de famílias carentes em parceria com o projeto Dok 
Natal. As inscrições serão abertas na próxima semana na pla-
taforma LetzPlay. Na raquetinha, as categorias são: Masculino 
Pro Am, C/D e Iniciante; Mista A/B/C/D; e Feminino A/B/C/D. 
No beach, B, C e Iniciante tanto no Masculino como no Femini-
no e Mista. Na chave principal, premiação em troféus aos cam-
peões e vices. E na consolação, medalhas. E segue O JOGO...

PONTO FINAL
Em julho do ano passado, Babi Honório me deu entrevista dizen-
do que jogaria basquete, no máximo, por mais dois anos. E cum-
priu a palavra. Quase um ano e meio após a declaração, a menina 
que saiu do bairro Antonio Zanaga para brilhar nas quadras anun-
ciou a aposentadoria. Agora, aos 36 anos, é ex-jogadora. Uma 
carreira de 28 anos. Com a camisa de Americana, primeiro pela 
ADC Unimed e depois pelo Corinthians, cansou de ganhar títulos. 
Certamente, é a mais vitoriosa jogadora da história do basquete 
local. Além de Americana, jogou também por Piracicaba, São Jo-
sé dos Campos e Campinas. Armadora de rara inteligência e com 
fantástica leitura de jogo. Parabéns pela linda trajetória, Babi!

FLÁVIO OLIVEIRA | PD’CHUMBO TEAM 2021

DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 22 DE AGOSTO DE 2016

ZARAMELO JR. | O JOGO | 26 DE SETEMBRO DE 2021
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MATHEUS E GURGA LEVAM DECISÃO PARA ETAPA FINAL
RACEMAN

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O campeão da temporada 
2021 da Copa Aro Raceman 
de Kart será conhecido ape-
nas na etapa final, programa-
da para 4 de dezembro, no 
KNO (Kartódromo Internacio-
nal de Nova Odessa). Matheus 
Ferreira e Gustavo Valente 
(Gurga) tiveram resultados 
apenas regulares na 10ª roda-
da, sábado (20), e levaram a 
decisão para as corridas finais.

Líder da Graduados A com 
359 pontos, Matheus foi ape-
nas o sétimo colocado na se-
mana passada, enquanto 
Gurga, vice com 356, termi-
nou em quarto lugar. Não foi 
a etapa dos sonhos para ne-
nhum deles.

Apesar da diferença en-
tre eles ser de apenas 3 pon-

tos no momento, a tendên-
cia é que suba um pouco a fa-
vor de Matheus com o des-
carte previsto em regula-
mento. Há, porém, outro de-
talhe que deve manter acir-
rada a disputa pelo troféu de 
campeão: a rodada de de-
zembro terá três corridas e 

não duas como as demais do 
ano. Matheus, que já ganhou  
um título da Raceman na 
época do kart indoor, busca a 
primeira conquista com chas-
si de competição. Para ele, “a 
última etapa vai ter briga pra 
todo mundo, não apenas eu 
e o Gustavo. Tem gente bri-
gando do terceiro ao quinto, 
galera buscando acesso, ou-

A diferença
entre ponteiros
é de 3 pontos,
mas sobe com
o descarte

tros tentando evitar o rebai-
xamento”, disse.

“Vai ser uma rodada bem 
competitiva, com todo mundo 
querendo somar pontos, andar 
na frente. Espero pegar um 
motor bom para fazer boas 
corridas. Tenho pela frente um 
adversário complicado, difí-
cil de ser batido, muito consis-
tente e, não por acaso, tricam-

peão. Mas quero ganhar muito 
e quebrar essa hegemonia de-
le”, afirmou Matheus.

Com três títulos consecu-
tivos nos últimos anos, Gur-
ga vê o rival como favorito 
na etapa final. “A minha ex-
pectativa não mudou e o Ma-
theus tem 95% de chances de 
ser campeão, pois a diferença 
entre a gente fica maior com 

o descarte”, citou. “Desani-
mei um pouco quando fui pu-
nido com a perda de 10 pon-
tos por causa do carburador, 
mas considerando que a úl-
tima etapa terá três corridas, 
tudo pode acontecer. São 75 
pontos em jogo. Vou para ci-
ma, mas estou bem tranquilo 
e até conformado caso o Ma-
theus leve o título”, finalizou.

GRADUADOS B
Na categoria de acesso da Co-
pa Aro Raceman, Gustavo Al-
degheri, que foi desclassifica-
do na etapa da semana pas-
sada, mantém a liderança com 
relativa folga e é pouco prová-
vel que não conquiste o títu-
lo. Ele soma 379 pontos con-
tra 332 de Daniel Macena (Da-
niboy) e de Ricardo Fittipaldi.

Matheus, na largada da primeira corrida, semana passada, busca título da Graduados A

ALEX FERREIRA
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MATHEUS E GURGA LEVAM DECISÃO PARA ETAPA FINAL
CLASSIFICAÇÃO

GRADUADOS A
PILOTOS PTS.

1º Matheus Ferreira 359
2º Gustavo Valente 356
3º Luiz Paloni 298
4º Ricardo Romi 289
5º Cristiano Aro 283
6º Douglas Silva 252
7º Caio Pinotti 223
8º Marcelo Assiz 215
9º Ricardo Aziz 199
10º Marcel Sega 190
11º Rood Mark 142
12º Adriano Rinalti 95
13º Alexandre Bissi 82

GRADUADOS B
PILOTOS PTS.

1º Gustavo Aldegheri 379
2º Daniel Macena 332
3º Ricardo Fittipaldi 332
4º Luiz Ongaro 318
5º Ricardo Paloni 294
6º Eduardo Rizzo 242
7º Alfredo Viana 208
8º Alexandre Biasi 206
9º Ronan Sega 79
10º Caio Pelisson 27

Cristiano Aro, na Graduados A, 
e Ricardo Fittipaldi, na Gradua-
dos B, foram os destaques da 
10ª e penúltima etapa da Copa 
Aro Raceman de Kart, sábado 
(20), no KNO. Os dois andaram 
em ritmo forte, com pilotagem 
arrojada, e garantiram o topo 
do pódio de suas categorias.

Na primeira corrida, Aro 
chegou em terceiro lugar na 
geral e foi o melhor da Gra-
duados A. Na segunda, foi sex-
to na geral e quarto na catego-
ria. Com isso, totalizou 44 pon-
tos, a exemplo de Douglas Sil-
va, ganhador da segunda ba-
teria, mas levou vantagem nos 
critérios de desempate.

Além de Aro e Douglas, o 
pódio da principal catego-
ria também teve Ricardo Ro-
mi, terceiro colocado com 40 
pontos; Gustavo Valente (Gur-
ga), quarto com 39; e Caio Pi-
notti, quinto com 38.

PÓDIOS DA 10ª RODADA

GUSTAVO VALENTE, DOUGLAS SILVA, 
CRISTIANO ARO, RICARDO ROMI E CAIO PINOTTI

DANIEL MACENA, RICARDO PALONI, 
RICARDO FITTIPALDI, LUIZ ONGARO E ALFREDO VIANA

GRADUADOS A

GRADUADOS B

ARO E FITTIPALDI VÃO AO TOPO DO PÓDIO

Já Fittipaldi viveu sua me-
lhor rodada da temporada. Na 
primeira prova,  ganhou na ge-
ral e na segunda chegou em 
quarto, sendo o segundo na 
categoria. Fora isso, fez as vol-
tas mais rápidas nas duas ba-
terias. Fittipaldi foi o vencedor 

da Graduados B com total de 
53 pontos (maior pontuação 
da rodada na geral), seguido 
por Ricardo Paloni, segundo 
com 40; Luiz Ongaro, terceiro 
com 34; Daniel Macena (Dani-
boy), quarto com 32; e Alfredo 
Viana, quinto com 28.

Gurga, Aro e Fittipaldi durante a segunda corrida no KNO

ALEX FERREIRA

F
O

TO
S

: A
L

E
X

 F
E

R
R

E
IR

A



AMERICANA, 26 DE NOVEMBRO DE 20216

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

ESPORTE

AMERICANA DOMINA ETAPA NA ATC
TENNIS SERIES

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A segunda etapa do Circuito 
Tennis Series, disputada entre 
sexta-feira (19) e domingo (21), 
no complexo de saibro da ATC 
(Americana Tennis Series), te-
ve domínio dos jogadores de 
Americana. Na chave princi-
pal das 10 categorias, os tenis-
tas locais foram campeões em 
seis delas. Nas outras quatro, o 
título ficou para representan-
tes de Capivari, Campinas, Su-
maré e Santa Bárbara d’Oeste.

Os americanenses cam-
peões foram Leonardo Ishy, 
na Avançado; João Vitor Faé 
e Marcelo Falcade, na Duplas 
B Masculino; Carla Carvalho e 
Giovanna Zabeo, na Duplas B 
Feminino; João Vitor Faé, na 
Juvenil 13/14 anos; Ana Lívia 
Bataglia, na Juvenil Feminino; e 
Matheus Milani, na Principiante.

O título das demais catego-
rias da etapa ATC ficou para 

Nadya Piazentino, de Capiva-
ri, na Feminino B; Enzo Pinotti, 
de Campinas, na Infantil 9 anos; 
Gustavo Nascimento, de Suma-
ré, na Infantil de 10 a 12 anos; e 
Sandor Zapata, de Santa Bárba-
ra d’Oeste, na Intermediário.

Três categorias tiveram a 
chave de consolação e os cam-
peões foram Gabriel Dollo, de 
Americana, na Infantil até 9 
anos; Leonardo Machado, de 
Campinas, na Infantil de 10 a 12 
anos; e Mariah Costa, de Ameri-
cana, na Juvenil Feminina.

Os finalistas de todas as ca-
tegorias foram premiados com 
troféus, à exceção da Infantil, 
em que todos jogadores rece-

beram medalhas. A etapa te-
ve 75 inscrições e, além das ci-
dades dos campeões, também 
houve a presença de tenistas 
de Valinhos, Vinhedo, Nova 
Odessa, Limeira e São Carlos.

2022
De acordo com Joel Olla Junior, 
do Raquetinha.Com, responsá-
vel pela organização do Tennis 
Series, em 2022 o circuito te-
rá três etapas, que classifica-
rão os melhores de cada cate-
goria para o finals. A movimen-
tação será em quatro cidades: 
Americana (ATC), Santa Bár-
bara d’Oeste (Winner Acade-
mia), Nova Odessa (Clube Ami-
zade de Tênis - CAT) e Campi-
nas (local a definir). “Agora em 
2021 fizemos duas etapas, uma 
na Winner e outra na ATC, e foi 
bastante positivo esse retorno 
dos torneios de tênis pós-pan-
demia. Na próxima temporada, 
nossa expectativa é que seja 
ainda melhor”, disse Joel.

Torneio teve
presença de
tenistas de
Americana e
outras 9 cidades

RAQUETINHA

WINNER ACADEMIA PROMOVE 
TORNEIO BENEFICENTE PARA ONG
ZARAMELO JR.

 @zaramelojr

A Winner Academia promove, 
de hoje (26) a domingo (28), a 
terceira edição do Torneio de 
Raquetinha Amigos da Ani-
mais Tem Voz, movimentando 
jogadores de diversas cidades 
da região. O evento tem cará-

ter beneficente e parte do va-
lor das inscrições será rever-
tido à ONG Animais Tem Voz, 
sediada em Americana e que, 
entre várias ações, atua no res-
gate de animais em situação 
iminente de morte e vítimas 
de maus-tratos.

A disputa será em 13 cate-
gorias no Feminino (A, B, C e 

D), Masculino (A, A 45+, B, C 
e D) e Mista (A, B, C e D). Ha-
verá premiação em troféus 
aos campeões e vices de ca-
da uma.  Com sete quadras de 
saibro, o complexo da Winner 
fica na Avenida Interdistrital 
Comendador Emílio Romi, no 
Distrito Industrial, em Santa 
Bárbara d’Oeste.

O barbarense Sandor Zapata conquistou o título da Intermediário no Tennis Series

ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE NOVEMBRO DE 2021
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RAFAEL É BICAMPEÃO DO PD’CHUMBO
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Líder durante praticamente 
toda temporada e com pilota-
gem em alto nível, Rafael Con-
tatto conquistou o título da 16ª 
edição do Kart Pé de Chum-
bo - Copa Sópneus Goodyear 
2021. A final aconteceu sába-
do (20) no Kartódromo San 
Marino, em Paulínia, e o piloto 
#19 entrou para o seleto grupo 
de bicampeões do campeona-
to ao lado de Felipe Santo An-
dré (Tite) e Théo Pioli Trevisani.

Rafael chegou à 10ª e última 
etapa com vantagem de 9 pon-
tos para Rogério Pompermayer, 
único que efetivamente poderia 
evitar que ele fosse ao topo do 
pódio. Na primeira corrida, Ro-
gério foi o segundo colocado, 
enquanto Rafael terminou em 
quinto e fez a volta mais rápida 
(que vale ponto de bonificação).

Apesar da diferença entre 
eles ter caído para 7 pontos, 
Rafael foi à pista para a segun-
da (e derradeira) corrida numa 

Piloto #19
fez campanha
que beirou à
perfeição na
temporada

Campeão em 2013, Mayckon 
Mota conquistou o bicampeo-
nato da categoria Light da Co-
pa Sópneus Goodyear de Kart 
Pé de Chumbo, sábado (20), no 
San Marino. E a conquista veio 
de forma antecipada. Ao finali-
zar a primeira corrida em 10º lu-
gar, ele abriu 30 pontos de van-
tagem para o segundo coloca-
do Ivan Dantas, não podendo 
mais ser superado pelo princi-
pal adversário. Com o título ga-

rantido, Mayckon foi à pista mais 
tranquilo para a segunda corri-
da e finalizou na oitava posição 

- nas duas baterias, ficou atrás 
apenas de Givago Nunes entre 
os pilotos da categoria. Além de 
sagrar-se bicampeão e sacra-
mentar o acesso à Pró da próxi-
ma temporada, Mayckon fechou 
o ano em oitavo lugar na classifi-
cação geral do campeonato, su-
perando oito pilotos da catego-
ria de elite. (ZARAMELO JR.)

CLASSIFICAÇÃO 
GERAL

PILOTOS PTS.
1º Rafael Contatto 503
2º Rogério Pompermayer 491
3º Douglas Pitoli 455
4º Fernando S.André 444
5º Marcelo Marusso 379
6º Patrik C. Neves 345
7º Giovanni Pamfílio 335
8º Mayckon Mota 330
9º Théo Trevisani 327
10º Paulo Rosa 321
11º Carlinhos Carrion 316
12º Ivan Dantas 288
13º Rafael Barberatto 278
14º Oswaldinho Nogueira 275
15º William Saura 270
16º Ederson Rodrigues 269
17º Givago Nunes 243
18º Marcelo Contatto 230
19º Candido Neto 187
20º Fernando Rodovalho 187
21º Carlos Barbosa 181
22º Rodrigo Pestana 164
23º Alberth Janjon 144
24º André Gonçalves 99
25º Fábio Santarosa 91
26º Alexandre Bassora 51
27º Pedro Marusso 34

* Os pilotos em negrito são da categoria Light

TOP 5
PILOTOS PTS.

1º Rafael Contatto 503
2º Rogério Pompermayer 491
3º Douglas Pitoli 455
4º Fernando S.André 444
5º Marcelo Marusso 379

NA LIGHT, MAYCKON 
CONQUISTA BICAMPEONATO

TOP 5
PILOTOS PTS.

1º Mayckon Mota 330
2º Ivan Dantas 288
3º Rafael Barberatto 278
4º Oswaldinho Nogueira 275
5º Ederson Rodrigues 269

situação ainda mais confortável, 
pois bastava chegar seis posi-
ções atrás de Rogério para re-
petir 2017 e conquistar o título.

Com a inversão de grid, Ra-
fael largou à frente de Rogé-
rio - quarto e oitavo, respecti-
vamente. Ou seja: para tirar o 
título do concorrente, Rogé-
rio não apenas tinha que ul-
trapassá-lo, como esperar que 
ele perdesse algumas posições 
ou não terminasse a prova.

Porém, bastaram duas cur-
vas para Rafael colocar as 
duas mãos na taça, pois Ro-
gério enroscou-se com Ale-
xandre Bassora e caiu para o 
18º lugar. Rafael, então, pas-
sou a brigar pela ponta com 
Théo Trevisani, sem, no en-
tanto, arriscar qualquer ma-
nobra mais arrojada. Na 18ª (e 
antepenúltima) volta, Rafael 
aproveitou que o kart de Théo 
apresentou problema mecâni-

co e perdeu rendimento, fez a 
ultrapassagem e assumiu a li-
derança da corrida, com Dou-
glas Pitoli na sua cola.

A consagração veio em al-
to estilo e Rafael recebeu a 
bandeira quadriculada da vi-
tória, coroando uma tempo-
rada que beirou à perfeição e 
não deixando dúvidas que o 
título ficou com o piloto que 
teve a melhor performance 
ao longo de todo o ano.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE NOVEMBRO DE 2021

Mayckon andou à 
frente de Ivan e garantiu 
título por antecipação

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE NOVEMBRO DE 2021

A poucos metros da 
linha de chegada, Rafael 
comemora a conquista 
do título de 2021
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Ao final da 10ª etapa da Copa 
Sópneus Goodyear de Kart Pé 
de Chumbo, Rafael Contatto foi 
cumprimentado por todos os 
pilotos pela conquista do títu-
lo, em evidente reconhecimento 
pelo que fez durante a tempora-
da. Bicampeão, o piloto #19 fez 
questão de citar seu amadureci-
mento dentro e fora das pistas.

“2021 foi uma temporada mui-
to boa, positiva. Percebi que ao 
longo dos anos tive amadureci-
mento como piloto, como pes-
soa. E essa maturidade é o que 
difere a conquista deste ano em 
relação a 2017, quando fui cam-
peão pela primeira vez. Naquela 
época, estava sob pressão, me 
cobrando muito, com a cabeça 
pilhada, muito nervoso. Desta 
vez, não me envolvi em nenhu-
ma confusão, em nada que pu-
desse me prejudicar”, comentou.

“Comecei a temporada como 
qualquer outra, pensando em 
me divertir e fazer aquilo que 
gosto, que é andar de kart. Não 
tinha tanta pretensão, pois se-
quer tinha certeza que andaria o 
ano todo por causa da chegada 
dos meus filhos gêmeos”, citou.

“Mas os resultados começa-
ram a vir, fui pontuando e is-
so deu um gás para seguir em 
frente. E minha família me 

apoiou bastante, o que também 
foi determinante para o título”, 
afirmou o piloto #19.

Sobre a etapa de sábado 
(20), no San Marino, Rafael dis-
se que “sabia que tinha que an-
dar bem, pois o Rogério (Pom-
permayer) disputaria até a últi-
ma volta. Queria largar entre os 

APÓS TÍTULO DO PD’CHUMBO, RAFAEL CONTATTO CITA AMADURECIMENTO
KART

Bicampeão da Light e com va-
ga garantida na Pro da 17ª tem-
porada do Kart Pé de Chumbo, 
em 2022, Mayckon Mota falou 
que planeja "incomodar" os ad-
versários na categoria de elite 
do campeonato. Mas, para isso, 
fez uma ressalva: precisa perder 
alguns quilos. "Brigar pelo títu-
lo (da Pro) está fora de cogita-
ções, mas quero incomodar um 
pouco, andar ali pelo meio. A di-
ferença entre os pilotos da Pro 

e da Light já foi muito maior do 
que é hoje. Só que preciso per-
der um pouco mais de peso, fa-
tor que é diferencial gigantesco. 
Acima do peso, a disputa fica 
inviável. Não há técnica e treino 
que resolvam", afirmou.

A respeito do título deste 
ano, o piloto #38, que mora em 
Balneário Camboriu, em Santa 
Catarina, comentou que "tive 
constância maior, conseguir vir 
em todas as etapas. Não tinha 

em mente ser campeão, mas 
no meio do ano vi que havia 
chances. Me concentrei mais, 
perdi peso e deu certo."

Sobre a última etapa do 
PD’Chumbo, Mayckon disse 
que "peguei um motor bom e 
nas duas corridas tomei bas-
tante cuidado, fui bem caute-
loso para evitar se envolver em 
acidente e ficar de fora, o que 
colocaria o campeonato em 
risco." (ZARAMELO JR.)

MAYCKON FALA EM PERDER PESO
E "INCOMODAR" NA PRO EM 2022

Mayckon fez duas corridas com muita cautela no San Marino

ponteiros para poder adminis-
trar melhor, mas o motor, pelo 
desgaste natural, não estava le-
gal e minha tomada não foi boa.”

CORRIDAS
“Acabei largando em nono e ti-
nha consciência que precisava 
atacar logo no início para ga-

nhar algumas posições e che-
gar o mais próximo possível do 
Rogério para evitar que ele ti-
rasse muito a diferença de pon-
tos. Fui do nono para o quinto 
lugar”, acrescentou.

Na segunda corrida, o mais 
novo integrante do grupo de 
bicampeões do Pé de Chumbo 

contou que “apostei na inver-
são do grid, sabendo que lar-
garia na frente do Rogério e as-
sim seria mais fácil administrar. 
Tinha na cabeça que não preci-
sava brigar muito por posições, 
pois ele estava atrás. Por fim, 
veio a vitória, coroando o final 
de semana e o campeonato.”

EVOLUÇÃO
Sem citar nomes, para não 
correr o risco de cometer in-
justiças, como ele próprio sa-
lientou, Rafael fez elogios aos 
pilotos que fazem parte do 
grid do PD’Chumbo. “É nítida 
a evolução, principalmente do 
pessoal lá da frente, que briga 

por vitórias. Ninguém facilita 
para ninguém e nem pode ser 
diferente. É legal demais ver 
como todos evoluíram, o que 
valoriza ainda mais a conquis-
ta do título”, falou.

Projetando a próxima tem-
porada, Rafael Contatto asse-
gurou que “vou brigar por vitó-

Por causa do
nascimento dos
filhos, bicampeão
não tinha certeza
de ir até o fim

Rafael recebe os cumprimentos de Rogério,
ainda na pista, após garantir o bicampeonato



AMERICANA, 26 DE NOVEMBRO DE 2021ESPORTE

APÓS TÍTULO DO PD’CHUMBO, RAFAEL CONTATTO CITA AMADURECIMENTO

O experiente Douglas Pitoli foi 
o vencedor da etapa que mar-
cou o encerramento do 16º Kart 
Pé de Chumbo - Copa Sópneus 
Goodyear 2021 -, sábado (20), 
em Paulínia. Assim como havia 
feito na rodada anterior, mês 
passado, em Limeira, o pilo-
to #45 mostrou técnica e arro-
jo para chegar ao topo do pódio.

Na primeira corrida, depois 
de largar em terceiro e travar 
disputa com Rogério Pomper-
mayer, Pitoli assumiu a lideran-
ça e completou as 20 voltas 

em 15m50s576, vantagem de 
02s368 para o piloto #23. A vol-
ta mais rápida foi de Rafael Con-
tatto, que cravou 45s296 na 17ª.

Rafael, por sinal, ganhou a 
segunda corrida, com Pitoli 
em segundo lugar. Ambos lar-
garam no meio do pelotão e fi-
zeram várias ultrapassagens. 
O piloto #19 fechou as 20 vol-
tas em 17m03s318, diferença 
de apenas 00s160 para o pilo-
to #45, que fez a melhor volta 
com 45s332 na 17ª. Na soma-
tória das duas baterias, Dou-

glas Pitoli totalizou 57 pontos, 
seguido por Rafael Contatto 
(53), Giovanni Pamfílio (52), 
Rogério Pompermayer (51) e 
Fernando Santo André (49).

LIGHT
Na Light, o ganhador da 10ª 
etapa do Pé de Chumbo foi Gi-
vago Nunes, que andou à fren-
te da categoria nas duas corri-
das. No geral, ele ficou em oi-
tava na primeira bateria e em 
sétimo na segunda, totalizan-
do 44 pontos. Além de Givago, 

também foram ao pódio Mayc-
kon Mota, segundo colocado 
com 41 pontos; Rafael Barbe-
ratto, terceiro com 32; Oswaldi-
nho Nogueira, quarto com 29; e 
Ivan Dantas, quinto com 27.

EQUIPES
No Campeonato por Equipes, 
o Tatu Shopping Frutas/Hotel 
Florença venceu a última eta-
pa do ano. Com Fernando San-
to André, Rafael Barberatto e 
Candido Neto, o time somou 
118 pontos na rodada.

Mayckon fez duas corridas com muita cautela no San Marino

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE NOVEMBRO DE 2021

GALERIA DE  
CAMPEÕES

2006 
Rafael D’Agostini

2007 
Leandro Cunha

2008 
Nino Rigue

2009 
Nino Rigue

2010 
Eraldo Santos

2011 
Marcelo Marusso

2012 
Beto Mantovani

2013 
Patrik Camargo Neves

2014 
Nino Rigue

2015 
Rogério Pompermayer

2016 
Felipe Santo André

2017 
Rafael Contatto

2018 
Felipe Santo André

2019 
Théo Pioli Trevisani

2020 
Théo Pioli Trevisani

2021 
Rafael Contatto

rias, por pódios. Se chegar no 
momento de pôr o capacete e 
não tiver frio na barriga e aque-
la ansiedade, prefiro não cor-
rer. Enquanto estiver com esse 
pique, vou brigar por posições. 
Em 2022, entro mais relaxado e 
se tiver que acontecer, quem sa-
be vem o tri”, concluiu.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE NOVEMBRO DE 2021

Coube ao pole position 
Rogério Pompermayer e ao 
segundo colocado Giovanni 
Pamfílio a honra de segurar 
a Bandeira do Brasil para a 
execução do Hino Nacional, 
momentos antes da largada 
da primeira bateria da 10ª 
etapa da Copa Sópneus 
Goodyear de Kart Pé de 
Chumbo, sábado (20), em 
Paulínia. O cerimonial virou 
tradição no campeonato 
há quatro temporadas por 
sugestão do vice-presidente 
Marcelo Contatto.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE NOVEMBRO DE 2021

PITOLI VENCE ETAPA DE ENCERRAMENTO

Pitoli superou Rogério na primeira corrida da rodada final do PD’Chumbo e garantiu topo do pódio

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE NOVEMBRO DE 2021
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Feliz com a realização da 16ª 
edição do campeonato por 
ele idealizado, o presidente 
Marcelo Marusso enalteceu 
a superação do Kart Pé de 
Chumbo na temporada 2021. 

“Tivemos um início de ano bas-
tante complicado com o agra-
vamento da pandemia, mas 
conseguimos superar todas 
as dificuldades. Não posso 
deixar de agradecer aos pa-
trocinadores pelo apoio e aos 
pilotos pelo espírito de equi-
pe e de união que demons-
traram, colocando o Pé de 
Chumbo acima de qualquer 
interesse individual”, afirmou.

“Se comparado a 2020, 
2021 foi maravilhoso mesmo 
com todos os problemas. Foi 
exatamente nos piores mo-

KART

Presidente
revela que
três kartódromos
devem voltar ao
calendário em 21

A FM Notícia/Twisy Viagens sa-
grou-se campeã do Campeo-
nato por Equipes do Kart Pé de 
Chumbo - Copa Sópneus Goo-
dyear 2021. O time formado por 
Rogério Pompermayer, Mayc-
kon Mota e Fernando Rodova-
lho fechou a temporada com to-
tal de 1040, assegurando o pri-
meiro lugar. Na segunda coloca-
ção, com 966 pontos, ficou a Ta-
tu Shopping Frutas/Hotel Flo-
rença, que contou com os pilo-
tos Fernando Santo André, Ra-
fael Barberatto e Candido Neto. 
E em terceiro lugar terminou a 
Sópneus/Goodyear, que somou 
944 pontos com Marcelo Marus-
so, Marcelo Contatto e Carlinhos 

Carrion. Na sequência da classi-
ficação ficaram Ecomaster/Ne-
wcoates (930 pontos), Luchini 
Móveis Planejados/Jundiá Sor-
vetes (903), Eraldo Tintas/As-
tor Brindes (810), Meta/Comfer 
(751), Exxmed Ocupacional/5a-
sec (608) e Posto Palmas de Ou-
ro/Beppo (513).

“O Campeonato por Equipes 
já virou tradição e a cada ano 
tem despertado ainda mais a 
atenção, tanto dos pilotos quan-
to das empresas que patroci-
nam o PD’Chumbo. É uma dis-
puta bastante interessante e que 
tende a crescer ainda mais”, ava-
liou o presidente Marcelo Marus-
so. (ZARAMELO JR.)

mentos que o Pé de Chumbo 
mostrou que tem um grupo 
muito forte, tanto de patroci-
nadores como de pilotos. Es-
tou muito satisfeito por mais 
um ano de superação”, acres-
centou o presidente.

Com o encerramento do 
campeonato deste ano, Ma-
russo disse que toda a dire-
toria do PD’Chumbo já está 
trabalhando para a realiza-
ção da 17ª edição, que deve 
começar em fevereiro e terá, 

como de costume, 10 etapas 
com duas corridas cada.

“Começamos a planejar a 
próxima temporada e teremos 
muitas novidades para dei-
xar o campeonato ainda mais 
empolgante. Além de even-
tos extra-pista, teremos cor-
ridas em mais cidades. Ves-
pasiano (na região metropo-
litana de Belo Horizonte, em 
Minas Gerais), Beto Carrero 
(em Penha, no litoral de San-
ta Catarina) e Itu devem vol-

tar a fazer parte do nosso ca-
lendário”, revelou o dirigente.

De acordo com Marusso, 
haverá a troca de todos os 
chassis dos karts para 2021 
e o grid terá ao menos 26 pi-
lotos. “Já temos esse número 
(26) fechado e pode ser que 
entrem mais dois pilotos, que 
manifestaram interesse em 
fazer parte do grupo. O Pé de 
Chumbo hoje tem nível mui-
to alto dos pilotos”, finalizou o 
comandante do campeonato.

NOTÍCIA/TWISY É 
CAMPEÃ POR EQUIPES

Campeonato por Equipes já é tradição no Pé de Chumbo

PÓDIOS DA 10ª ETAPA

ROGÉRIO POMPERMAYER, RAFAEL CONTATTO, 
DOUGLAS PITOLI, GIOVANNI PAMFÍLIO e FERNANDO SANTO ANDRÉ

OSWALDINHO NOGUEIRA, MAYCKON MOTA, 
GIVAGO NUNES, RAFAEL BARBERATTO e IVAN DANTAS

PRÓ LIGHT

Pilotos posam para foto oficial da temporada 2021 antes da etapa de encerramento, sábado passado, no Kartódromo San Marino

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE NOVEMBRO DE 2021

WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM
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A Copa Inver de Futebol Ama-
dor vive domingo (28) os jo-
gos das oitavas de final, re-
unindo os 16 melhores times 
da fase de classificação. A 
programação prevê rodada 
dupla em quatro campos de 
Americana, com o primeiro 
jogo às 14 horas e o segundo 
às 16 horas. Em caso de em-
pate no tempo normal, a de-
finição de quem avança será 
nos pênaltis. Estes os jogos: 

Cordenonsi - Cantareira x Ci-
dade Jardim e Bruxela x Amé-
rica II; Centro Cívico - Descu-
bra x MDP e Zanaga x Lirios 
City; São Vito - Unidos Ma-
thiensen x Guarani e Miran-
dola x Boa Vista; Vila Amo-
rim - Guanabara x River Plate 
e Parque Gramado x Atalaia. 
Em dezembro, as quartas de 
final serão no dia 5, enquan-
to as semis acontecem dia 12 
e a final, dia 19. (ZARAMELO JR.)

Faltando apenas duas ro-
dadas, mais os jogos adia-
dos desta semana, a disputa 
pelos títulos do 22º Torneio 
Amigos ATC de Raquetinha 
continua em aberto e tudo 
pode acontecer na reta final. 
No Ranking A, Rogerinho Ar-
mond (24 pontos - foto) virou 
ameaça efetiva ao líder Fred 
Faé (27). Ambos ainda dispu-
tarão três jogos. No Ranking 
B, Fábio Pires tem cinco pon-
tos de vantagem na liderança 
para Betão Soutelo - 29 a 24 - 
e está com a conquista enca-
minhada, embora o adversá-
rio tenha um jogo a menos. 
Nas duas categorias, os de-
mais jogadores praticamen-

te cumprem tabela e buscam 
melhorar a posição na classi-
ficação - fator que determina 
o valor a ser pago na confra-
ternização. A rodada da pró-
xima quarta-feira (1), a penúl-
tima desta edição, marca os 
seguintes jogos para o com-
plexo de saibro da acade-
mia Americana Tennis Cen-
ter: Fred Faé/Leonardo Yshiy 
x Robson Ferro/Rafa Lima, 
Franco Sardelli/Rogerinho 
Armond x Fred Carvalho/
Fernando Pires, Betão Soute-
lo/Fernando Bilibio x Marcelo 
Marusso/Maurício Zebu e Ri-
cardo Sayão/César Dei San-
ti x Fábio Pires/Sérgio Pivete. 
(ZARAMELO JR.) 

JOGOS DAS OITAVAS DA 
INVER SERÃO DOMINGO

ROGERINHO VIRA AMEAÇA AO LÍDER NO “AMIGOS”

DIVULGAÇÃO

Formado por Ohton Roni-
zelli, Juninho Sacilotto, Es-
tevão Oliveira e Renato Mo-
ya, o time Vermelho sagrou-

-se campeão da 2ª Copa 
Davis do Terras do Impera-
dor, torneio de tênis realiza-
do no condomínio residen-
cial ao lado do aeroporto de 
Americana. Os jogos foram 
realizados durante o final 
de semana (20 e 21).

A disputa foi muito equi-
librada, com três times ter-
minando empatados com 
cinco vitórias cada. No sal-
do de games, com 28 positi-
vo, o Vermelho levou vanta-
gem sobre o vice-campeão 
Verde (8 positivo) e o tercei-
ro colocado Vinho (11 nega-
tivo). Em quarto lugar, com 
três vitórias, ficou o Cinza.

A definição do título 
aconteceu apenas no últi-
mo jogo, com a vitória de 

TIME VERMELHO É CAMPEÃO NA COPA DAVIS

ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE FEVEREIRO DE 2021

Estevão Oliveira sobre Ra-
fael Franco, que fez parte do 
time Verde ao lado de Gus-
tavo Garcia, Lucas Di Pino e 
Guilherme Lahr. “O evento foi 
excelente, com grandes jo-

gos, diversão, música e, prin-
cipalmente, amizade”, disse 
Laerte Souza, que dividiu a 
organização do torneio com 
Eduardo Giraldeli e Leonar-
do Leal. A próxima edição da 

Copa Davis do Terras es-
tá agendada para abril de 
2022 e seguirá o mesmo 
formato, com 16 jogadores 
divididos em quatro times. 
(ZARAMELO JR.)

DIVULGAÇÃO
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CASOS DE FAMÍLIA!
Ai ai ai... E na família tradicionalíssima que 
adora viver de aparência, mas anda com a 
imagem arranhada e é assunto dos ti-ti-tis 
do alto clero social?! Tudo porque uma 
das filhas da grande família traiu o marido 
com o próprio cunhado, marido da irmã. 
Descoberta a pulada de cerca, a traída 
perdoou o traidor e continuam juntinhos. 
A outra ficou sem marido e sem amante, 
mas não perde a pose. Anda espalhando 
pela city que a traída foi ela e assim 
justificar a separação. Se manca, Marilú

O ano de 2021 foi um tanto 
quanto atípico para o espor-
te e campeonatos, suspensos 
por um período. Os apaixona-
dos pelo kart cada vez mais an-
siosos pela volta das competi-
ções vibraram com o retorno 
às pistas, a adrenalina e a velo-
cidade. As etapas da 16ª Copa 
Sópneus Goodyear de Kart Pé 
de Chumbo voltaram seguindo 
rigorosos protocolos de segu-
rança sanitária. E que compe-
tição! Disputa bastante acirra-
da. Rafael Contatto sagrou-se 
campeão e levou o bicampeo-
nato da categoria Pro. O fei-
to se repetiu na Light e Mayc-

KART PD’CHUMBO 2021
kon Mota também ficou com o 
bicampeonato. A festa de en-
cerramento, homenagens e 
premiação aconteceu no Ho-
tel Florença, como já é tradição. 
Na recepção dos convidados, 
o presidente do Pé de Chum-
bo, Marcelo Marusso, ao lado 
do vice, Marcelo Contatto, e de 
toda a sua diretoria. Durante 
o cerimonial comandado pelo 
narrador Osvaldo Luís, o agra-
decimento às empresas parcei-
ras da competição, a apresen-
tação da música tema do Pé 
de Chumbo e as premiações. 
Ovacionado, o piloto Jefer-
son Elias foi o grande homena-
geado da noite. No buffet, co-
midinhas gourmet, vinhos en-
corpados e cerveja bem gela-
da. Uma noite de amizade, de 
confraternização e de expec-
tativa para temporada 2022!

O vice presidente Marcelo Contatto com o
presidente do Pé de Chumbo, Marcelo Marusso Mayckon Mota

Edson Contato,
da Sópneus

O apresentador
Osvaldo Luís Jeferson Elias

Rafael Contatto

Rogério Pompermayer
e Thiago Cia

Carlos Zaramelo Jr.
com o filho Renan

Fernando Santo André
e Guilherme Góes
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VELINHAS!
Comemorando idade 
nova nessa sexta: Luiza 
Félix, Sandro Cabral, 
Carlos Fontes, Analina 
Von Ah Prates e Renata 
Camargo. No sábado é 
a vez de Conceição Silva 
Moura Costa, Silvia Regina 
Pietrobom, Lívia Borges, 
Giselle Quinteiro, Maria 
Eunice Bonin, Marcelo 
Myatã e Luiz Miguel Pierri 
Lahr apagarem velinhas. 
Domingo, Shirley Mastrodi, 
Aline Chiquetto Santichio, 
Charlinie Torricelli, Luis 
Camillo Santichio, Marco Di 
Benedetto (foto) e Karina 
Brazzarotto Denardi são 
aniversariantes do dia.

Wadinho Nogueira Luiz Carlos Guizi
José Carlos
Leopoldino Junior Fabio Santarosa

Paulo Campos
e Carlos Barbosa

Denis Barbosa e
Rafael Barberatto

João Rodrigues

Pedro Marin e Marcelo Myatã

Ivan Dantas e Alberth Janjon

Givago Nunes e Eraldo Pereira

Patrik Camargo Neves, Alexandre Bassora e Cândido Neto

Paulo Rosa, Fernando Rodovalho e André Moraes Jr
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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 

@LUCHINIMOVEISOFICIAL

Estilo + Conforto
VOCÊ MERECE UM MÓVEL LUCHINI

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana

3461-6182 • 3461-8652

advocacia@castilhoeandreetta.com.br

FINAIS AGITAM COPA MAGSAC NO RB
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A próxima semana será bas-
tante agitada na sede náu-
tica do Rio Branco, na re-
gião da Praia dos Namora-
dos, com as finais de duas 
categorias da Copa MagSac 
Embalagens de futebol mini-
campo. A primeira delas se-
rá terça-feira (30), às 19h30, 

com Peol Ar Condiciona-
do e Rio Branco decidindo o 
título da intermediária.

Na quarta-feira (1), no mes-
mo horário, TH Pinturas e Em-
pório Trem Bão fazem a fi-
nal do senior. Nos dois jogos, 
em caso de empate no tem-
po normal, haverá cobrança 
de pênaltis para definição dos 
campeões. A categoria jovens 

Intermediária
e senior têm
jogos finais
para definir
seus campeões

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O campeonato de minicam-
po do Iate Clube de America-
na aponta domingo (28) os ti-
mes que irão à decisão do títu-
lo. Os jogos semifinais são Têx-
til PBS x Gastroclínica, às 8h30, 
e, na sequência, Espetaria x De 

Faria Imóveis. De acordo com 
o coordenador Paulo Kraide 
Piedade (Paulinho Filé), se em 
caso de empate no tempo nor-
mal, haverá prorrogação.

As finais estão marcadas pa-
ra o dia 12 de dezembro. Após 
os jogos, acontecem o cerimo-
nial de premiação e o churrasco 
de confraternização. Os artilhei-
ros até aqui são Pit e Vermelho, 
cada um com 10 gols. Na co-
la deles estão Ceará e Baiano, 
ambos com 9. O goleiro me-
nos vazado é Skafinho, que so-
freu 12 gols até o momento.

IATE APONTA TIMES
À DECISÃO DO TÍTULO

De Faria conta com o líbero Glauber para ir à decisão

tem amanhã (27) as quar-
tas de final com os jogos Fo-
go Nobre x Tapeçaria Ameri-
cana e Z Sport x L&L Express, 
às 14h45; Andrade Contábil x 
Viel Seguros e Escritório Lex x 
Ponto Jato, às 15h45.

Se houver empate no tem-
po normal, Fogo Nobre, Z 
Sport, Andrade Contábil e Es-
critório Lex avançam às semi-

finais, pois têm melhor campa-
nha que seus adversários.

No super senior, ontem (25) 
aconteceram os jogos da re-
pescagem, que definiram os 
confrontos das semifinais para 
a próxima quinta-feira (2).

INSCRIÇÕES
As inscrições para a Copa 
MagSac Embalagens 2022 

continuam abertas e podem 
ser feitas até o dia 10 de de-
zembro. Serão quatro catego-
rias: jovens (de 16 a 30 anos), 
intermediária (de 25 a 35 anos), 
senior (de 35 a 45 anos) e su-
per senior (acima de 45 anos). 
Os sócios interessados devem 
comparecer à secretaria da se-
de náutica ou manter contato 
pelo telefone 3465.3034.

Lex e L&L Express buscam vagas às semifinais dos jovens

ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE NOVEMBRO DE 2021

ZARAMELO JR. | O JOGO | 25 DE SETEMBRO DE 2021
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DR. RAFAEL DE BARROS
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COMÉRCIO EXTERIOR 

ATENDEMOS OS
PRINCIPAIS PORTOS

E AEROPORTOS
DO BRASIL    

FILIAL - AMERICANA
(19) 3467-2201

MATRIZ - SÃO PAULO

CAIO CAMPEÃO

R2 SPORTS FECHA 
PARCEIRA COM CAIO

Jogando em dupla com o gaúcho Ra-
fael Padilla (d) e com três vitórias em 
três partidas, o americanense Caio 
Gazoli (e) sagrou-se campeão da ca-
tegoria sub-14 do Sul Special Cup de 
Beach Tennis, na ITS Sports, em Por-
to Alegre, no Rio Grande do Sul. Na 
final, quarta-feira (14), Caio e Rafael 
perderam o primeiro set por 4/2, re-
cuperaram-se no segundo, com 4/1 e 
fecharam no tie-breaker em 10/5. O 
jogador de Americana continua em 
Porto Alegre disputando as catego-
rias B masculino e mista. Caio tem 14 
anos e vêm de sequência de títulos 
em vários torneios. (ZARAMELO JR.)

A academia de natação R2 Sports fechou par-
ceria com o triatleta Caio Godoy, que foi aos Jo-
gos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, na 
modalidade de ciclismo. Há algum tempo, ele 
migrou para o triathlon e seu foco agora es-
tá voltado para o Ironman Brasil 2022, marca-
do para abril, em Florianópolis. Com a parceria, 
Caio pode utilizar toda a estrutura da R2 Sports, 
com monitoramento dos professores da acade-
mia, entre eles, o técnico Fabio Cremonez, que 
comanda a equipe de natação de Americana.

“Decidimos oferecer esse suporte ao Caio 
por reconhecer o alto nível que ele imprime 
nas provas. Temos certeza que, com nossos 
treinamentos, irá evoluir ainda mais na nata-
ção”, disse Ricardo Zulian, diretor da R2 Sports.

No currículo de ciclista, Caio Godoy tem 
três títulos do Brasileiro de Estrada, dois do 
Brasileiro contra Relógio, um da prova 9 de Ju-
lho, além de participações em Mundiais e Pan-

-Americanos. Na Olimpíada do Rio, foi reser-
va da equipe brasileira. Na foto, a partir da es-
querda, estão Ricardo Zulian, Fábio Cremnoez 
e Caio Godoy. (ZARAMELO JR.)

DIVULGAÇÃO

ARQUIVODIVULGAÇÃO

A trialeta Lara Fernandes, 
16 anos, de Americana, foi a 
vencedora da categoria ju-
nior no Blue Series Triathlon, 
prova válida pelo Campeo-
nato Paulista e que acon-
teceu domingo (21) no Par-
que Caminhos do Mar, em 
São Bernardo do Campo.

Lara competiu na moda-
lidade de triathlon sprint, 
que tem as distâncias de 
750 m de natação, 20 km 
de ciclismo e 5 km de cor-
rida. Seu tempo total foi de 
1h23m27s034. Na classifi-
cação geral do feminino, 
ela ficou em quarto lugar.

Lara é da equipe Rodri-
go Dantas Assessoria Es-
portiva e sua próxima com-
perição será o Campeona-
to Brasileiro, marcado pa-
ra o dia 5 de dezembro, em 
Brasília. (ZARAMELO JR.)

LARA VENCE NO BLUE SERIES
DIVULGAÇÃO

SÃO SILVESTRE 
REABRE AS 
INSCRIÇÕES
Os corredores que perderam o prazo de 
inscrições para a 96ª Corrida Interna-
cional de São Silvestre ganharam mais 
uma chance para confirmar presença 
na principal corrida de rua da América 
Latina. A organização do evento deci-
diu abrir o segundo lote para preencher 
as vagas restantes. A 96ª São Silves-
tre será realizada no dia 31 de dezem-
bro, em São Paulo, e terá 15 km, com 
largada em frente ao número 2000 da 
Avenida Paulista e chegada em fren-
te ao prédio da Fundação Cásper Líbe-
ro, no número 900. As inscrições deve-
rão ser feitas pelo site oficial: www.sao-
silvestre.com.br. Todos os detalhes so-
bre os valores, protocolos sanitários, 
percurso, programação de entrega de 
kits, entre outros pontos relevantes, es-
tão disponíveis no site. (DA REDAÇÃO)
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ANDRÉ QUER ENCAMINHAR TÍTULO
AUTOMOBILISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O piloto André Moraes Jr., de 
Americana, disputa amanhã 
(27) a penúltima etapa do Im-
pério Endurance Brasil, no au-
tódromo de Santa Cruz do Sul, 
a 155 km de Porto Alegre, no 
Rio Grande do Sul. Ele forma 
dupla com Cássio Homem de 
Melo, ocupando a liderança 
da categoria GT4. A corrida 
de quatro horas de duração 
tem largada marcada para as 

11h30, com transmissão ao vi-
vo do canal Bandsport.

André e Cássio querem en-
caminhar a conquista do título 
da temporada. Eles têm vanta-
gem de 70 pontos - 585 con-
tra 515 - para o trio da BMW 
formado por Henry Visconde, 
Paulo Sousa e Lucas Foresti. 
Os líderes, por sinal, trocam a 
Mercedes pelo Mustang nesta 
rodada no sul do país.

A dupla da Autlog Racing 
conquista o título se ficar em 
terceiro lugar em Santa Cruz 

do Sul, amanhã, e em Goiâ-
nia, na última etapa, dia 18 de 
dezembro. “Como a final tem 
pontuação dobrada, não tem 
como sermos campeões ago-
ra, mas vamos em busca de 

Dupla da
Autlog será
campeã se
ficar em 3º
nas 2 etapas

DIVULGAÇÃO

um bom resultado para ficar 
ainda mais próximos da con-
quista”, disse André. O piloto 
americanense está desde on-
tem (25) na cidade gaúcha e 
hoje (26) participa dos treinos 
livres e do classificatório.

André Jr. está perto 
de ser campeão da 
GT4 no Endurance


