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EMOÇÃO
Os campeonatos de futebol minicampo de três 
clubes de Americana - Rio Branco, Veteranos e 
Iate - chegam ao final com jogos emocionantes 

para definição do título. P. 2, 3 e 4

Alunos e professores da VG Sports 
têm movimentação intensa em 
torneio interno de futevôlei. P. 7

NA AREIA

ZARAMELO JR. | O JOGO | 11 DE DEZEMBRO DE 2021

O goleiro Lucas Santile vibra com
a conquista do título no Veteranos
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CASTOR MOVIMENTA
ALUNOS EM TORNEIO

FUTEBOL SOCIETY

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Castor Society reniu 30 alunos 
de três turmas de sua escolinha 
de futebol para torneio interno, 
sábado (11), no período das 8 às 
10h30. Os jogadores, com idades 
entre 5 e 7 anos, foram divididos 
em quatro times. Na fase de clas-
sificação, todos jogaram entre si 

e os dois melhores foram à fi-
nal. Na decisão, o Amarelo der-
rotou o Azul por 3 a 2 e conquis-
tou o título. Em terceiro lugar fi-
cou o Branco, com o Listrado na 
quarta colocação. Todos os joga-
dores participantes foram pre-
miados com medalhas. As par-
tidas tiveram duração de 10x10 
minutos e foram acompanha-
das pelos familiares dos alunos.

Os jogadores campeões do 
torneio foram Vitor Hugo Ribei-
ro, Pietro Boer, Miguel Correa, Vi-
tor Ramon, Bernardo Garcia, Ma-
ria Costa e Thomaz Feltrin. Os 
goleiros fixos em todos os jogos 
foram Pedro Pompermayer e Lo-

Crianças de
5 a 7 anos
participaram
da atividade
da escolinha

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A Têxtil PBS conquistou o tí-
tulo do campeonato de mini-
campo do Iate Clube de Ame-
ricana, que teve a final na ma-
nhã de domingo (12). Após 
empate (3 a 3) no tempo nor-
mal, a PBS aplicou 4 a 0 na De 
Faria Imóveis na prorrogação e 
levantou a taça.

Com quatro gols, Ceará foi o 
destaque da Têxtil PBS na deci-
são - Pit, Gabriel e Diego com-
pletaram o placar. Para a De Fa-
ria marcaram Luiz Tamborlin 
(2) e Iago. O jogo teve arbitra-
gem de José Maria Malaquias, 
auxiliado nas bandeiras por Lá-
zaro Sabino e Paulo Caixeta.

Os campeões pela Têx-
til PBS foram Skafinho, Pau-
lo Skaf, Gil Skaf, Gabriel, Pit, 
Emerson, Quinteiro, Diego e 
Ceará. Os vices pela De Faria: 
Éder, Pedrinho Casagrande, 

Casinha, Luiz Tamborlin, Bal-
lan, Glauber, Lucas Guerreiro, 
Gustavo Mineiro e Iago.

Além do título, a Têxtil PBS 
teve os destaques individuais 
do campeonato: Ceará, artilhei-
ro com 13 gols, e Skafinho, go-
leiro menos vazado com 15 gols.

Antes do início do jogo, a di-
retoria do Iate prestou home-
nagem a associados que há 
vários anos disputam o cam-
peonato. O goleiro Guilherme 
Pegorari, atualmente no Itua-
no, e o meia Enzo Gallo, das 
categorias de base do Atlético 
Mineiro, também foram home-
nageados por terem jogado al-
guns torneios no clube.

O cerimonial de premiação 
e o churrasco de confraterniza-
ção aconteceram logo após a 
decisão. O vice-presidente José 
Luiz Barbudo disse que o cam-
peonato do primeiro semestre 
do ano que vem, ao invés dos 
atuais 8, deve ter 10 times.

MINICAMPO

TÊXTIL PBS CONQUISTA
TÍTULO NO IATE CLUBE

Têxtil PBS fez campanha consistente no Iate

ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE DEZEMBRO DE 2021

DECISÃO DO DUFUTEBOL
ISB Contábil e Sport & Vi-
da decidem amanhã (18) o 
título do Campeonato Du-
futebol, em jogo marcado 
para as 16 horas, no Castor 
Society. Em caso de empa-
te no tempo normal, have-
rá prorrogação de 8x8 mi-
nutos. Persistindo a igual-
dade, o título fica com o ISB 
em razão da melhor cam-
panha. Na preliminar, a par-
tir das 15 horas, Café Amori-
no e Orion Cores disputam 

o terceiro lugar. O Amori-
no tem a vantagem do em-
pate. Nas semifinais, sema-
na passada, o ISB Contá-
bil ganhou do Orion por 5 
a 3, enquanto o Sport & Vi-
da goleou o Amorino por 5 
a 1. O artilheiro do campeo-
nato é Levak, do Líder Con-
tábil, com 40 gols, enquan-
to Dias, do Orion Cores, 
com a média de 4,54 gols, 
aparece como goleiro me-
nos vazado. (ZARAMELO JR.)

DIVULGAÇÃO

renzo Rosolen, que têm 9 anos. 
“Além da confraternização de fi-
nal de ano, o torneio também 
serviu para movimentar as crian-
ças que estão no primeiro ano da 
nossa escolinha e são de turmas 
diferentes. Foi uma atividade 
bem dinâmica”, comentou Emer-
son Daniel, diretor do Castor.

De acordo com Emerson, o 
Castor oferece aulas de futebol 
em sua escolinha para crianças 
e adolescentes de 5 a 15. Há tur-
mas nos períodos da manhã e 
tarde, de segunda-feira a sába-
do. Os responsáveis pelos trei-
namentos são os ex-jogadores 
Aritana e Luiz Carlos.

O time Amarelo sagrou-se campeão do torneio interno promovido pelo Castor
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VETERANOS APONTA CAMPEÕES DE 2021
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Veteranos apontou os cam-
peões do 61º campeonato in-
terno de futebol minicampo, 

que marcou o encerramento 
da temporada 2021, com jogos 
no clube de campo, no São 
Luiz. Persianas Souzaflex (in-
termediária), JRT Hobbies (se-
nior), Help Parafusos (master) 
e Rodonaves Transportes (su-
per master) conquistaram o tí-
tulo em suas categorias e fize-
ram a festa.

As três finais do sábado (11) 
foram marcadas pelo equilí-

brio e dois jogos acabaram 
decididos nos pênaltis. Após 
1 a 1 no tempo normal, o Per-
sianas Souzaflex fez 4 a 2 nas 
penalidades sobre o Super-
mercados Pérola e sagrou-se 
campeão. Já o Help Parafusos 
também levantou a taça nas 
cobranças diretas, ganhando 
de 4 a 3 do Galmar Ferramen-
tas, depois do 3 a 3 no tempo 
regulamentar. Em partida de-

finida durante os 60 minutos, 
o JRT Hobbies derrotou o Bar 
do Zé Carlos por 3 a 2 e co-
memorou o título. Na decisão 
de terça-feira (14), o Rodona-
ves confirmou o favoritismo e 
não encontrou muita resistên-
cia para golear o Auto Elétrica 
Alga por 4 a 0, dando a volta 
olímpica como campeão.

Os artilheiros foram Lorran 
Lima (Persianas Souzaflex), 

Paulo Henrique (Bar do Zé 
Carlos), Luciano Correa (Help 
Parafusos) e Romildo Codog-
no (Rodonaves), enquanto 
Henrique Nardoni (Supermer-
cados Pérola), Vanderlei Bit-
tencourt (Casa do Construtor), 
Sebastião Joaquim de Olivei-
ra (Distema Decorações) e Jo-
sé Alberto Ferreira Dias (Ecosu 
Sucatas) terminaram como go-
leiros menos vazados.

Davi do Nascimento de 
Freitas (Persianas Souzaflex), 
Carlos Augusto de Souza (Bar 
do Zé Carlos), José dos Reis 
Teodoro (Galmar Ferramentas) 
e Moisés Siqueira (Auto Elétri-
ca Alga) receberam a premia-
ção como destaques.

O campeonato do primei-
ro semestre de 2022 tem início 
previsto para a segunda quin-
zena de janeiro.

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 11 E 14 DE DEZEMBRO DE 2021
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1. PERSIANAS SOUZAFLEX
Lucas Santile

Kauã Lima
Gabriel Santos

João Lucas Souza
Davi de Freitas
Giovany Santos

Leonardo de Souza
Felipe Machado

Lorran Lima
2. JRT HOBBIES
Júlio Evangelista
André Santarosa
Carlos Temporim

Vanderlei Feil
Artur Evangelista
Devanir de Souza

Flávio Elias
Lucas Lafolga

Walker Ferreira
3. HELP PARAFUSOS

José Alberto Dias
Lázaro Stradiotto
Armando Tayra

Aparecido Mareco
Artur Andrade

Wanderley Lysyk
Otailson da Costa

Osmar Ribeiro
Luciano Correa

4. RODONAVES
Marcos Reis

Jomar da Silva
Ademir Truzzi

José Mauro Araújo
Izael dos Santos
Jaime da Silva
Sérgio Monetti

Adilson Carvalho
Romildo Codogno
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AMANTEX É
BICAMPEÃO NA
SEDE NÁUTICA

MINICAMPO

AMANTEX CONFECÇÕES
Éverton Henrique Pinheiro
Antonio Carlos Modonez

Odair Tenório Lunas
Celso Amancio

Elias Teixeira
Mário César Ferreira

Eduardo Picconi
Rogério Marangone

Alessandro Zambreti
FOGO NOBRE 

CHURRASCARIA
Fernando Peixoto Campos

Augusto Martins Perine
Renan Robert Lima,

Neeminas Nicolau Santos
Renato Gabriel Pereira

Gean Lucas da Silva
João Victor Martins

Paollo Rodrigues Prado
Devido Duran Junior

Amantex Confecções conquistou bicampeonato da super sênior na temporada 2021

Fogo Nobre Churrascaria manteve a regularidade e ficou com título entre jovens

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 9 DE DEZEMBRO DE 2021

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Amantex Confecções, na su-
per senior, e Fogo Nobre Chur-
rascaria, na jovem, sagraram-

-se campeões da Copa Mag-
Sac Embalagens, disputada 
pelos sócios do Rio Branco na 
Sede Náutica “João Tamborlin”, 
na região da Praia dos Namo-
rados. Os jogos finais aconte-
ceram na semana passada, fe-
chando o calendário do clube.

Na quinta-feira (9), a Aman-
tex não tomou conhecimento 
da Microgestão e goleou por 
5 a 1, conquistando o bicam-
peonato da categoria na tem-

porada 2021. Rogério Maran-
gone, da Amantex, e Edson, da 
Casa do Construtor, cada um 
com 21 gols, terminaram como 
artilheiros da categoria. O go-
leiro menos vazado foi Éver-
ton Pinheiro, do time campeão. 
No sábado (11), em jogo bas-
tante equilibrado, o Fogo No-
bre levantou a taça ao superar 
a Viel Seguros por 4 a 3. O ar-
tilheiro da categoria foi Willian 
de Souza, da Z Sport, enquan-
to Fernando Campos, do Fogo 
Nobre, terminou como goleiro 
menos vazado.

Na semana anterior, Peol Ar 
Condicionado e Empório Trem 
Bão sagram-se campeões das 
categorias intermediária e se-
nior, respectivamente.

O campeonato do primeiro 
semestre da próxima tempora-
da tem abertura prevista para 
a segunda quinzena de janeiro.
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CONTRA QUALQUER
TIPO DE DOENÇA.

Agende pelo WhatsApp        19 99333-2209

VENHA
TREINAR

CONOSCO!

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

• Monitoramento de imagens • Vigilância  • Portaria 24 horas 
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Instagram @zaramelojr
e-mail zaramelojr@jornalojogo.com.br
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NOMES CERTOS
Com a reeleição de Gilson Bonaldo à presidência da 
Diretoria do Rio Branco, com mandato para o biênio 
2022/2023, é certo que o empresário Luiz Guilherme 
Gallo e o médico Rafael Panhoca estarão no departa-
mento de futebol.

Amigos de infância, eles abraçaram a causa sem in-
teresses pessoais e sonham em ver o time do coração 
de volta às glórias futebolísticas. Sabem que a missão é 
complicada, mas estão otimistas.

Além de Gallo e Panhoca, o futebol do Rio Branco de-
ve ter as presenças do advogado Cláudio Bonaldo como 
vice-presidente e de Tony Ferreira como coordenador.

CASA NOVA
Depois de nove anos na rádio Central, o jornalista america-
nense Roger Willians vai narrar futebol na CBN Campinas 
a partir de 2022.

A mudança de emissora foi oficializada semana passada.
Roger participou de evento interno na CBN com as dire-

toras Sandra Pedroso e Daniela Ohno e o coordenador de 
esportes Rafael Pio.

Aos 38 anos, RW iniciou carreira na Azul Celeste.
Mesmo ligado ao esporte, também tem atuação políti-

ca. Foi vice-prefeito de Americana na gestão de Omar Na-
jar e há muitos anos faz parte da equipe do deputado Cauê 
Macris. Na edição da semana que vem, matéria completa.

BEBÊS 
A BORDO
A educadora física e per-
sonal Teka Godoy e o ins-
trutor de pilates Leandro 
Albuquerque estão “grá-
vidos”. E em dose dupla! 
O casal espera a chegada 
da Cecília e da Larissa pa-
ra o final de abril, início de 
maio de 2022. Parabéns 
aos meus amigos! E saú-
de às herdeiras!

ZARAMELO JR. | O JOGO | 4 DE DEZEMBRO DE 2021DIVULGAÇÃOZARAMELO JR. | O JOGO | 28 DE MARÇO DE 2021

FINAIS DA COPA
A 1ª Copa Sorvetes Tropicana de Futebol de Base tem decisão neste sábado (18), na Arena Co-
lorado (Estádio Victório Scuro), na Conserva. Movimentação promete ser intensa, com a pre-
sença de familiares e amigos da garotada. A programação de jogos é esta: 7h30 - Colorado x 
Juventude, no sub-12; 8h30 - Colorado x Cidade Jardim, no sub-14; 9h30 - Colorado x Morada 
do Sol, no sub-16; e 10h30 - Colorado x Morada do Sol, no sub-17. Após cada partida, acontece 
o cerimonial de premiação. Através do apoio do Sorvetes Tropicana, foi possível movimentar os 
times durante quase três meses. Show de bola!

ZARAMELO JR. | O JOGO | 4 DE DEZEMBRO DE 2021
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Técnica quer
dar início às
atividades da
escolinha no
ano que vem

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A armadora Débora Costa, que 
nasceu e tem família e residên-
cia em Americana, acertou 
contrato com  CB Jairis Alcan-
tarilla, que disputa a LFC Chal-
lenge da Espanha. A jogadora 
se apresentou esta semana ao 
novo clube, onde terá a com-
panhia da lateral e também 
americanense Iza Sangalli e da 
pivô Érika Souza. "Estou mui-
to feliz e preparada para esse 

novo desafio no Jairis. Quero 
agradecer ao clube pela con-
fiança no meu trabalho", dis-
se Débora, que assinou con-
trato até março de 2022. Será 
a segunda passagem da ame-
ricanense pelo basquete espa-
nhol. No início deste ano, ela 
jogou pelo Unicaja. Débora 
quer aproveitar mais uma tem-
porada na Europa para garan-
tir um lugar na seleção brasilei-
ra que disputará o Pré-Mundial, 
de 10 a 13 de fevereiro do ano 
que vem, na Sérvia.

BASQUETE

DÉBORA ACERTA COM TIME ESPANHOL

Débora já se apresentou 
no espanhol Jairis

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

A americanense Gimena Stocco (d) esteve no Rio como técnica da seleção paulista

DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Professora e técnica de ciclismo, 
Gimena Stocco conseguiu apro-
vação, via lei de incentivo federal, 
de projeto educativo da modali-
dade para ser desenvolvido no 
velódromo municipal de Ameri-
cana. Ela, agora, tem prazo até 
setembro de 2023 para  viabili-
zar o início das atividades da es-
colinha através da captação de 
recursos junto a patrocinadores.

“No projeto, serão beneficia-
dos 92 crianças e adolescen-
tes, que contarão com estru-
tura completa em treinamen-
to objetivando vários campeo-
natos, como Jogos Escolares, 
Brasileiro e Mundial”, explicou 
Gimena. “Agora preciso de pa-
trocinadores para colocar em  
prática”, salientou.

De acordo com a professo-
ra e técnica, o projeto é desti-
nado a ciclistas na faixa etária 
de 8 a 17 anos. Ela, no entanto, 
ressaltou que “se aparecerem 
crianças mais novas, serão su-
per bem-vindas.”

Apesar do prazo para cap-
tar os recursos necessários jun-
to à iniciativa privada ir até o 
segundo semestre de 2023, Gi-
mena pretende iniciar o pro-
jeto o quanto antes, principal-
mente porque o Mundial será  
realizado no Brasil.

“Seria ótimo se já começas-
semos as atividades na esco-
linha no ano que vem, princi-
palmente porque o Brasil vai 
sediar o Mundial em 2023. Se-
ria maravilhoso conseguirmos 
preparar uma equipe aqui em 
Americana”, falou. Os empre-
sários interessados em obter 
mais informações sobre o pro-
jeto da escolinha podem entrar 
em contato com Gimena atra-
vés do telefone (19) 99311.8822.

Entre outubro e novembro, 
Gimena Stocco esteve em duas 
competições importantes. Pri-
meiro, foi técnica da seleção 
paulista nos JEB ś (Jogos Esco-
lares Brasileiros), realizados no 
Rio de Janeiro. Depois, em du-
pla com a paratleta Adria Santos, 
disputou e ganhou a prova Con-
tra Relógio de 27km na Copa 
Brasil de Paraciclismo, em Leme.

PROJETO DE CICLISMO
BUSCA PATROCINADORES

ESCOLINHA
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VG FECHA TEMPORADA COM INTERNO
FUTEVÔLEI

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A VG Sports fechou a tempora-
da de torneios de futevôlei com 
a disputa da quinta edição do in-
terno misto, que reuniu 10 duplas 
na categoria A e 16 na B, sába-
do (11), na unidade 2.  “Esse tipo 
de competição tem alguns obje-
tivos, como dar vivência de dis-
puta aos alunos, criar novos nú-
cleos de amizade e proporcionar 
que coloquem em prática aqui-
lo que estão aprendendo nas 
aulas”, disse o diretor e profes-
sor Vinicius Gonçalles Furtado.

Na Misto A, os campeões 
foram Maynara Saito e Leo-
nardo Strapasson, com Eliane 
e Wilian Augusto em segundo 
lugar e Natália Costa e Vinicius 
Gonçalles em terceiro. Na Mis-
to B, o título ficou para Danielly 
Dutra e Leonardo Strapasson, 
seguidos por Bárbara Delgado 
e Éder Duarte, na segunda co-
locação, e Bárbara Alcântara e 
Thiago Fernando, na terceira.

“Um detalhe interessante 
é que as duplas são definidas 
através de sorteio e têm uma se-
mana para treinar para o interno. 
Nesta edição, as meninas mos-
traram evolução muito grande 
e os jogos foram muitos bons, 

Vinicius fez
avaliação
positiva do
torneio que
fechou o anoO americanense Caio Gazo-

li, 14 anos, conquistou mais 
um título no beach tennis. 
Desta vez, foi no Circui-
to Mormaii, que teve eta-
pa am Garopaba, em Santa 
Catarina. Caio foi campeão 
na categoria sub-14 jogan-
do em parceria com Ga-

briel Lemes, de Porto Ale-
gre (RS). A dupla fez qua-
tro jogos e ganhou todos. 
Foi a última competição 
do jogador de America-
na na temporada 2021. Ele 
retorna às quadras no final 
de janeiro do ano que vem. 
(ZARAMELO JR.)

MAIS UM TÍTULO

marcados pelo equilíbrio e com 
rally”, avaliou Vinícius. Segundo 
o diretor e professor, na próxima 
temporada a VG Sports plane-
ja realizar ao menos quatro tor-
neios internos e três abertos. O 
centro esportivo tem duas uni-
dades, ambos no Jardim Terra-

merica. A 1 tem três quadras e 
a 2 conta com duas, todas com 
medidas oficiais para o futevôlei.

Tanto para aulas como para 
locação, a VG Sports entra em 
recesso de hoje (18) até o dia 3 
de janeiro, quando serão reto-
madas as atividades.

Jogos do interno de futevôlei foram disputados na unidade 2 da VG Sports

ZARAMELO JR. | O JOGO | 11 DE DEZEMBRO DE 2021

ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE JULHO DE 2021
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FRED E 
FÁBIO SÃO 

CAMPEÕES DO 
AMIGOS ATC

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr @zaramelojr

Iniciada em 4 de agosto 
e com total de 15 rodadas, 
sempre às quartas-feiras, a 
22ª edição do Torneio Ami-
gos ATC de Raquetinha che-
gou ao final no dia 8 e apon-
tou Fred Faé e Fábio Pires co-
mo campeões dos Rankings 
A e B, respectivamente.

Fred terminou com 31 pon-
tos, 2 a mais que o vice Roge-
rinho Armond. Já Fábio fe-
chou com 35 pontos, 7 a mais 
que o vice Betão Soutello.

RANKING A
JOGADORES PTS.

1º Fred Faé 31
2º Rogerinho Armond 29
3º Fred Carvalho 26
4º Franco Sardelli 25
5º Fernando Pires 21
6º Hugo Santiago 17
7º Robson Ferro 15
8º Rafael Lima 14

CLASSIFICAÇÃO

1

108 9 11

2

12

1. Fred Faé, Marcelo Marusso, Fábio Pires, 
César Dei Santi e Ricardo Sayão 
3. Fernando Pires 4. Ricardo Sayão 

6. Marcelo Marusso 7. César Dei Santi 
9. Rafael Lima 10. Franco Sardelli 
12. Rogerinho Armond 13.
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FRED E 
FÁBIO SÃO 

CAMPEÕES DO 
AMIGOS ATC

RANKING B
JOGADORES PTS.

1º Fábio Pires 35
2º Betão Soutello 28
3º Maurício Zebu 22
4º Ricardo Sayão 22
5º Fernando Bilibio 20
6º Sérgio Lião 18
7º Marcelo Marusso 16
8º César Dei Santi 13

CLASSIFICAÇÃO

3

13

4

14

65 7

Tradicional no calendá-
rio da academia Americana 
Tennis Center, o torneio teve 
a participação de 16 jogado-
res, divididos em dois grupos.

Para a próxima tempora-
da, os responsáveis pela or-
ganização estudam algumas 
mudanças na fórmula de dis-
puta. A abertura está previs-
ta para fevereiro. A solenida-
de de premiação aos cam-
peões e a confraternização 
aconteceram na noite de 
quinta-feira (9), no Quinteiro 
Boutique de Carnes. O JOGO 
acompanhou. Confira!

Fred Faé, Marcelo Marusso, Fábio Pires, 
César Dei Santi e Ricardo Sayão 2. Sérgio Lião (Pivete) 

 Ricardo Sayão 5. Mayckon Mota 
 César Dei Santi 8. Fernando Bilibio 

 Franco Sardelli 11. Betão Soutello 
13. Fábio Pires 14. Fred Faé 
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

O americanense Artur For-
tunato (d) sagrou-se cam-
peão paulista de tiro, tanto 
individual como por equi-
pe. Na prova final do Pico 
Shooting Pro 2021, sábado 
(11), no Pico do Jaraguá, em 
São Paulo, ele foi o vence-
dor na modalidade de fos-
sa olímpica. Por equipe, Ar-
tur teve como companhei-
ros o também americanen-
se José Eduardo Martins e o 

paulistano André Altobello. 
O campeão tem como téc-
nico seu avô materno Athos 
Pisoni, um dos mais impor-
tantes nomes brasileiros 
da modalidade. Thiago Faé 
(e), também de America-
na, também esteve no Pico 
do Jaraguá, sábado, e clas-
sificou-se em quinto lugar 
na final do Pico Pro & Atira. 
Seu desempenho foi elogia-
do por Athos. (ZARAMELO JR.)

ARTUR FORTUNATO
É CAMPEÃO PAULISTA

DIVULGAÇÃO

Cabo do Corpo de Bombeiros de America-
na, Abel Luiz Pego, 27 anos, foi vice-cam-
peão no geral militar na 54ª Corrida Sargen-
to Gonzaguinha, competição tradicional no 
calendário esportivo de São Paulo e consi-
derada a prova militar mais forte do Estado.

Abel completou o percurso de 4km com 
o tempo de 13 minutos e 51 segundos, 18 se-
gundos atrás do campeão Gilson Nascimen-
to Silva. O pódio ainda teve Marcos Rogério 
Alves (terceiro lugar), Samuel Nunes Ferrei-
ra (quarto) e Théo Setecinco (quinto).

Dos 84 inscritos na categoria militar, 67 
completaram a corrida, que teve largada e 
chegada em frente a Escola de Educação Fí-
sica da Polícia Militar, na Avenida Cruzeiro 
do Sul, em São Paulo. 

ABEL É VICE 
NA SARGENTO 
GONZAGUINHA

DIVULGAÇÃO

Líder da categoria GT4 do Im-
pério Endurance Brasil, An-
dré Moraes Jr (foto) , piloto 
de Americana, busca o títu-
lo da temporada 2021 na oi-
tava e última etapa, amanhã 
(18), no autódromo interna-
cional de Goiânia (GO). Ele e o 
paulistano Cássio Homem de 
Melo, que correm pela Auto-
log Racing, precisam apenas 
do quinto lugar nas 4 Horas 
de Goiânia, que tem largada 
marcada para as 11h30.

André Jr e Cássio ocupam 

a liderança da GT4 com 725 
pontos, 50 a mais que Lucas 
Foresti e Henry Visconde, úni-
cos que podem impedir o títu-
lo do americanense.

O traçado da capital de 
Goiás, que tem 3.835 km de 
extensão e 13 curvas, é co-
nhecido de André Jr, que es-
tá desde ontem (16) em Goiâ-
nia e espera fazer boa corrida 
para garantir o topo do pódio.  
A etapa apontará os cam-
peões no geral e de sete cate-
gorias. (ZARAMELO JR.)

ANDRÉ JR BUSCA TÍTULO
DO ENDURANCE EM GOIÂNIA

DIVULGAÇÃO
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O médico ortopedista Rafael Bar-
beratto, que é piloto do Kart Pé 
de Chumbo, fez sua estreia no tria-
thlon olímpico na segunda etapa 
do Troféu Brasil, domingo (12), em 
Santos. Ele completou a prova de 
1500m de natação, 40km de bi-
ke e 10km de corrida com o tempo 
de 3h20m35s; ficou no 42º lugar 
na categoria 30/34 anos e em 315º 
no geral - aproximadamente 1000 
atletas competiram.

“Completar a prova, independen-
te do tempo, só me dá motivação 
para continuar buscando novos de-
safios”, disse Barberatto, que teve 
covid com sintomas leves no iní-
cio do ano e não conseguiu se de-
dicar aos treinos como gostaria ao 
longo da temporada por questões 
pessoais e profissionais. Barberat-
to, que é de Campinas, agradeceu 
aos técnicos Carol Furriela, Rafael 
Pereira, Mariana Melaine e Leonar-
do Benedetti. (ZARAMELO JR.)

PILOTO DO PD’CHUMBO ESTREIA
NO TRIATHLON OLÍMPICO EM SANTOS

A americanense Andressa Alves Silva, da JZ Runners 
Assessoria Esportiva, foi a vencedora no geral femini-
no da prova de 32km da Ultra Trail Run 70k Brasil Ride, 
que aconteceu em Botucatu, sábado (11). Ela completou 
o percurso com altimetria de 1.560m em 3h49m48s117. 

“Não é apenas uma conquista, é um sonho que se tor-
nou realidade. Subir no lugar mais alto do pódio na pro-
va que me desafia, sem dúvidas foi muito gratifican-
te. Quem me conhece sabe que essa conquista não 
foi do dia para noite”, disse a campeã, única mulher 
a fechar a prova com tempo abaixo de quatro horas.

“As cãibras me pegaram no km 24. Precisei parar por 
mais de 5 minutos, por duas vezes, e esperar passar. 
Levantei e caminhei por muito tempo até ter confiança 
novamente de voltar a correr e assim cruzei a linha de 
chegada com os olhos cheios de lágrimas e o coração 
radiante de felicidade”, acrescentou Andressa. Além de 
Andressa Silva, o pódio dos 32km teve também Luciana 
Nunes (Os Brutos da Caracol), Mirian Santos (Steve As-
sessoria Esportiva), Amanda Boranga (Live Trail Run) e 
Erilaine Cezarino (Attività). A Ultra Train Run em Botu-
catu teve também as distâncias de 70km, 16km e 6km, 
além de corrida kids. (ZARAMELO JR.)

ANDRESSA VENCE
ULTRA TRAIN RUN

FERNANDO GENARO | FOTOP

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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PÓDIO!
O jovem empresário 
americanense José 
Vitor Pompermayer 
ganhou medalha de ouro 
na Travessia Poliana 
Okimoto, provas em águas 
abertas organizadas pela 
medalhista olímpica. A 
disputa aconteceu esse 
final de semana no Guarujá, 
litoral paulista.  Parabéns!

ConfraternizaçãoFAM 2021

Depois de quase dois anos 
de isolamento social, 2021 vai 
chegando ao fim. Foram me-
ses de trabalho (home office 
ou não), reuniões (virtuais ou 
presenciais), projetos, deman-
das e metas a serem cumpri-
das. Nada melhor que relaxar 
em uma festa junto dos cole-
gas de trabalho para celebrar 
a vida e brindar as conquistas 
em um momento tão atípico. 
A FAM - Faculdade de Ameri-

cana, com comando de Vivia-
ne Corral e Gustavo Azzolini, 
realizou sua tradicional con-
fraternização para colabora-
dores, amigos, parceiros e im-
prensa. Ótima oportunidade 
para ampliar a rede de rela-
cionamentos, ativar o networ-
king, se aproximar dos cole-
gas de outras áreas e dos líde-
res. Momento de relaxar e re-
carregar as energias. A recep-
ção aconteceu na própria FAM, 

que recebeu uma mega estru-
tura para o evento. Na ambien-
tação, arranjos de alstroemé-
rias multicores (a cara do ve-
rão!), entre copos personaliza-
dos. Almoço especial com assi-
natura do Fazan Buffet. Drinks 
tropicais, chopp trincando de 
gelado e vibração. Na trilha so-
nora, hits de sucesso. Muita di-
versão na tarde ensolarada do 
sábado. E que venham os no-
vos projetos para 2022!

Viviane Corral e o marido Gustavo Azzolini

Thiago Martins, presidente
da Câmara de Americana

Glenys Mabel
Caballero Córdoba

Lara Corral Azzolini

Waldomiro Rizato

Adelaine Astolfo

Gabriela Rodrigues

Maria Clara Rodero

Rejane Andrade

Pâmela Sória
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PASSADO E 
ENGOMADO
Ai ai ai... E o bombado 
magya, bem conhecido 
e com fama de pegador, 
que postou selfie na 
cama, com a legenda 
de que a noite seria de 
Netflix e descanso?! 
Só se esqueceu da 
imensa prótese, se 
é que me entendem, 
sobre o móvel 
planejado. Quando 
percebeu o vacilo, até 
apagou o post, mas os 
prints já estavam em 
todo lugar. Arrebenta 
o closet, bilú!

VELINHAS!
Felicidades para Mariza 
Marchant, Michele Galter, 
Raul Gonzalez, Paulo 
Sergio Carraro, Vera 
Matsuy e Leandra Gotti 
Hetzl, aniversariantes 
dessa sexta. No sábado é 
a vez de Fabiane Covolan 
Lucchesi (foto), Adriana 
Savio, Cristina Lazaretti, 
Regina Fae, Silvia 
Strapasson Nepomuceno, 
Zezé Coelho e Rafaela 
Rache apagarem velinhas. 
E no domingo é  a vez 
de Deborah Regina 
Otero Coelho, Rodrigo 
Gobetti, Rose Nascimento 
e Anderson Rodrigues 
comemorarem idade nova.Ana Paula Blanez e Karina RibeiroKeli Bueno e Katia Moreira

Camila da Silva
A matriarca Emilia Corral
com a filha Adriana

Elenice e José Carlos Azzolini,
pais do diretor Gustavo

David Oliveira e Marlon 
Freitas, diretor da Vox 90

Eryvelton Baldin e Alex Ferreira

Alberto França e Eliandro Almeida
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Telefone: 3461-4155

inseto?
Problemas com

Telefone: 3461-4155
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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

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Se Luiz Eduardo Salau (Da-
do) sagrou-se campeão por 
antecipação na Pro, o título 
da Light da 7ª Copa Sanre-
mo foi definido na 11ª e últi-
ma etapa, dia 4, no Kartódro-
mo San Marino, em Paulínia. 
E não faltou emoção na con-
quista do campineiro Marcelo 
Rodriguez (Incotela), que fe-
chou a temporada com van-
tagem de apenas dois pon-
tos para o americanense Luiz 

Cervone (Graham Hill). Grah-
am Hill venceu as duas cor-
ridas da rodada e chegou a 
458 pontos, mas não foi o su-
ficiente. Com o segundo lugar 
em ambas, Incotela fechou 
com 460 pontos e assegurou 
a conquista do título.

O Top 5 de 2021 da Light 
ainda teve João Gabriel, de 
Engenheiro Coelho, em ter-
ceiro lugar com 362 pontos; 
Tiago Gonçalves, de Campi-
nas, em quarto, com 336; e Ri-
cardo Lazinho, de Americana, 
em quinto com 282.

KART

INCOTELA
CONQUISTA
TÍTULO DA
SANREMO

CALENDÁRIO 
2022
ETAPA 1

12 DE FEVEREIRO
ETAPA 2

19 DE MARÇO
ETAPA 3

9 DE ABRIL
ETAPA 4

14 DE MAIO
ETAPA 5

4 DE JUNHO
ETAPA 6

9 DE JULHO
ETAPA 7

6 DE AGOSTO
ETAPA 8

17 DE SETEMBRO
ETAPA 9

8 DE OUTUBRO
ETAPA 10

5 DE NOVEMBRO

Na Pro, o ganhador das 
duas últimas corridas foi Rafael 
Veiga. O título da categoria já 
estava garantido a favor de Da-
do Salau, que terminou a tem-
porada com 435 pontos. O vi-
ce-campeão foi Marcelo Arru-
da, de Holambra, com 412 pon-
tos. Rafael Pastorelo, de Ara-
ras, terceiro colocado com 366 

pontos; Kaio Dias, de Sorocaba, 
quarto com 362; e Carlos Mu-
rari, de Campinas, quinto com 
332, completaram o Top 5.

Responsável pela organiza-
ção da Copa Sanremo, o pre-
parador Ivan Milani disse que 
a sétima edição contou com a 
participação de 52 pilotos nas 
duas categorias. Foram rea-

lizadas 11 etapas ao longo do 
ano, todas em Paulínia.

Para a próxima temporada, 
Ivan informou que a competi-
ção terá quatro categorias: Pro, 
Light, Cadete e Junior 125cc. 
Serão 10 rodadas, uma por mês, 
sempre no San Marino. A larga-
da acontece em 12 de fevereiro, 
com final em 5 de novembro.

Incotela garantiu o título da Light na última etapa da temporada

ZARAMELO JR. | O JOGO | 5 DE JUNHO DE 2021

DIVULGAÇÃO

O americanense Nathan Perei-
ra, 15 anos, fechou a tempora-
da 2021 do CKB (Clube Kart 
Brasil) em terceiro lugar na 
categoria GT Light. A etapa fi-
nal aconteceu no KNO (Kartó-
dromo de Nova Odessa), dia 5.

Com 272 pontos, Nathan 
ficou atrás apenas do cam-
peão Enzo Ahualli Martini e 

do vice João Camargo. O Top 
5 foi completado por André 
Martinatti e Erick Rodrigues. 

“Foi meu primeiro ano no kar-
tismo. Fui o mais novo do grid, 
então saio satisfeito com o re-
sultado que alcancei e com o 
aprendizado”, afirmou o pilo-
to, que tem patrocínio da Tin-
tas Colorado. (ZARAMELO JR.)

NATHAN FECHA CKB EM
3º LUGAR DA GT LIGHT

VELOCROSS EM NOVA ODESSA
Nova Odessa vai sediar nes-
te final de semana mais uma 
etapa do Campeonato Honda 
Japauto de Velocross. As pro-
vas serão na pista de 1.000m 
em frente à Praça dos Três Po-
deres, com organização da 
Odyr Racing Esportes Radi-
cais. Amanhã (18), a progra-
mação será das 14 às 17 horas; 
e no domingo, a partir das 8 
horas. Não há cobrança de in-

gressos, mas está sendo soli-
citada, tanto dos pilotos co-
mo do público, a doação de 
1kg de alimento não perecí-
vel – a arrecadação será re-
vertida às famílias em situação 
de vulnerabilidade. Cada ba-
teria tem duração de 12 minu-
tos e mais duas voltas. A dis-
puta será em 20 categorias, di-
vididas por potência da moto e 
idade dos pilotos. (DA REDAÇÃO)
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24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)

• Choque pulsativo  • Monitoramento de imagens
• Vigilância  • Portaria 24 horas 
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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

O jogo beneficente promovido pelo za-
gueiro Diego Jussani e o meia Celsinho ar-
recadou uma tonelada de alimentos. Com 
a participação de ex-profissionais e convi-
dados, a partida aconteceu no campo da 
Cidade Jardim, na manhã de sábado (11), e 
terminou com vitória do time Amigos do 
Jussani sobre o Amigos do Celsinho pelo 
placar de  3 a 2. Os gols dos vencedores 
foram marcados por Jussani, Alfredo e Ne-
nê (contra), enquanto Viola e Felipe (filho 
de Celsinho) fizeram para os perdedores. O 
jogo teve arbitragem de Jean Fanti.

“Todas as expectativas foram alcança-
das. Conseguimos movimentar o bairro e, 
principalmente, ajudar famílias carentes. 
Com as doações de quem participou do jo-
go, de quem foi assistir e de patrocinado-
res, superamos uma tonelada de alimen-
tos”, disse Jussani, que esta semana apre-
sentou-se ao Oeste, em Barueri, iniciando 
a preparação para o Campeonato Paulista 
da Série A2 do próximo ano

JOGO 
ARRECADA 
1 TONELADA 
DE ALIMENTOS

ZARAMELO JR. | O JOGO | 11 DE DEZEMBRO DE 2021

Iniciativa do vereador Juninho Dias 
(foto), a edição 2021 do “Jogo dos 
Amigos” acontece neste sábado 
(18), a partir das 14 horas, no Cam-
po de Futebol “Marcos Augusto Sar-
tori - Marquinhos”, no complexo po-
liesportivo do Centro Cívico, no Jar-
dim da Colina.

Para acompanhar o jogo, cada 
pessoa deve doar 2 kg de alimentos 
não perecíveis. A entrega dos manti-
mentos pode ser feita de forma ante-
cipada hoje (17), das 9 às 16 horas, na 
Regional do Zanaga (Avenida Can-
dido Portinari, 585, no Antonio Za-
naga) ou na Secretaria de Esportes 
(Rua Sergipe, 230, Jardim da Colina). 
Amanhã, a doação será apenas na bi-
lheteria do Centro Cívico.

Toda arrecadação será destina-
da ao Instituto Jr Dias, que dá assis-
tência a famílias carentes. “O ‘Jogo 
dos Amigos’ é uma forma de trazer 
entretenimento às famílias, bem co-
mo dar oportunidade de muita gen-
te conhecer ídolos, tudo em prol do 
combate à fome, transformando o 

O campeão da 1ª Copa Inver 
de Futebol Amador de Ameri-
cana será conhecido domingo 
(19) no jogo entre River Plate e 
São Jerônimo/Bruxela, marca-
do para as 14 horas, no Cam-
po “Marcos Augusto Sarto-
ri – Marquinhos”, no complexo 
poliesportivo do Centro Cívico, 
no Jardim da Colina. Se houver 
empate no tempo normal, a 
definição vai direto para os pê-

naltis. Após a partida, haverá o 
cerimonial de premiação para 
entrega de troféus e medalhas 
aos campeões, vices e desta-
ques individuais.

Nas semifinais, semana 
passada, os jogos foram de-
cididos nos pênaltis: o River 
Plate fez 5 a 4 (0 a 0) no Ata-
laia, enquanto o São Jerôni-
mo/Bruxela bateu o Descubra 
por 5 a 3 (1 a 1). (ZARAMELO JR.)

JUNINHO DIAS LEVA AMIGOS
PARA FUTEBOL E AÇÃO SOCIAL

COPA INVER CONHECE
CAMPEÃO NESTE DOMINGO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 11 DE DEZEMBRO DE 2021

final de ano em muitas casas bem 
melhores”, disse Juninho.

Vários jogadores em atividade e 
outros que já encerraram a carreira 
confirmaram presenças, como Mar-
cos Senna, revelado pelo Rio Branco 
e que chegou à seleção da Espanha 

- hoje é diretor do Villarreal; Diego 
Jussani, Éverton Dias, Celsinho, Ale-
xandre 79, Jobinho, Izaías, entre ou-
tros. (ZARAMELO JR.)

EDUARDO SCALABRIN | @1EDUARDOX
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