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CHAMPION

Em parceria com o paulistano
Cássio Homem de Mello, o americanense
André Moraes Jr conquistou o título
do Império Endurance Brasil,
um dos mais importantes campeonatos
de automobilismo do Brasil. P. 16

Cássio e André Jr se abraçam 
ao final da corrida em Goiânia

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

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

ESPORTE, SAÚDE E BEM-ESTAR ROBERTA TRAVASSOS 
roberta@acaciadeamericana.com.br

OCaminho da Fé é uma 
das principais rotas de 
cicloturismo do Brasil. 

Inicia-se em Águas da Pratas 
SP e segue até Aparecida, to-
talizando 335 km, proporcio-
nando belas paisagens, mo-
mentos de reflexão e de aven-
turas aos participantes duran-

te o longo percurso. Mas, sa-
bemos que pedalar por longo 
caminho exige bastante equi-
líbrio e reflexo, além de gran-
de concentração para manter 
o controle do cansaço. Por isso, 
é de fundamental importância 
que os atletas suplementem 
sua alimentação de maneira 

correta para manter a hidrata-
ção, o foco e a concentração.

Um dos nutrientes que não 
podem faltar antes do iní-
cio de qualquer esforço des-
ta natureza é o sal potenciali-
zado, indicado para tomar no 
início do trajeto para ativar a 
ação antifadigante. Contém 

eletrólitos e ativos balancea-
dos que auxiliam na manuten-
ção da hidratação e preven-
ção de câimbras ao longo do 
pedal, além de ajudar a man-
ter o ritmo e a energia.

Já o energético, para ser 
usado durante o trajeto, deve 
conter um blend de carboidra-

tos de rápida, média e longa 
duração, que ajudam a manter 
a energia e a resistência sem 
dar picos de glicemia, evitan-
do assim quedas de energia 
por hipoglicemia.

Por fim, utilize no final do 
pedal o composto R4, com 
proteína de alto valor bioló-

SUPLEMENTAÇÃO É NECESSÁRIA PARA O CAMINHO DA FÉ

ROBERTA TRAVASSOS
Farmacêutica magistral 
e gestora da Acácia 
Farmácia de Manipulação

gico, carboidrato, vitaminas 
e minerais, que ajudará na 
recuperação energética, mus-
cular e hídrica.
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Comandada pelo professor Fer-
nando Malhação (à frente), a Dojo 
Fight de Americana conquistou cin-
co títulos no Mundial de Jit Jitsu Es-
portivo, que aconteceu no final de 
novembro, no Ibirapuera, em São 
Paulo. Dois deles foram com Luan 
Aguirre Elias (Chileno), nas cate-
gorias peso e absoluto. Os demais 
campeões foram José Henrique Má-
ximo de Sena (ao centro, de kimo-
no), Edson Campos e Murilo Calvi.

“Estou há 15 anos na equipe e é 
meu quinto título mundial. Depois 
dos meus filhos e da minha família, 
o jiu jitsu é a minha paixão”, afir-
mou José Henrique. (ZARAMELO JR.)

DOJO FIGHT 
CONQUISTA 
5 TÍTULOS 
NO MUNDIAL

DIVULGAÇÃO

O Rovers Crossfit promoveu sábado 
(18) o Murph de Natal, tradicional no 
calendário do box de Americana. De 
acordo com o crossfiter Rafael de Bar-
ros, o murph é uma sequência de exer-
cícios (WOD) criada pela Crossfit In-
ternacional em homenagem ao solda-
do americano Michael Murphy, morto 
em combate no Afeganistão, em 2005.

O treino é composto por 1600m 
de corrida, seguidos de 100 barras 
(pull up), 200 flexões (push up), 300 

agachamentos (squat) e novamen-
te 1600m de corrida. A forma ofi-
cial de fazer a atividade é utilizando 
um colete de 10kg.

“Claro que nem todos os alunos fa-
zem o treino desta forma. Temos 
adaptacções, cada uma para o nível 
de condicionamento, podendo ser 
adaptado em rounds ou meio Muprh 
ou ainda em dupla. Esse treino é utili-
zado pelos alunos como forma de su-
peração”, explicou Barros. (DA REDAÇÃO)

ROVERS PROMOVE MURPH DE NATAL

ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE DEZEMBRO DE 2021
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“FESTA DE NEVE” 
NO BIKE HOTEL
A “Festa de Neve” organizada 
pelo Bike Hotel de Americana 
foi sucesso. O evento aconte-
ceu sábado (18), na matriz do 
BH, no Jardim Terramérica, e 
reuniu, principalmente, crian-
ças da Casa Sasa, que se di-
vertiram debaixo de muita es-
puma e água. Parabéns ao ca-
sal Denise Calente e Fábio Gui-
dolin (Guidola) pela iniciativa!

CIDADÃO
Iniciativa do vereador Leco 
Soares, o jornalista esporti-
vo Antonio Luiz de Jesus Pe-
naquione, o Peninha, recebe-
rá o título de Cidadão Ameri-
canense em sessão solene na 
Câmara de Americana, prova-
velmente em fevereiro do ano 
que vem. Marido da Rosilane 
e pai da Mariana, Pena atua na 
imprensa local desde os anos 
1980 - atualmente está na rá-
dio Gold FM. Ele também é em-
presário - tem uma cafeteria e 
um restaurante na rua Tamoio, 
bem em frente ao jornal Liberal.

TORNEIO 
SOLIDÁRIO
O Torneio Solidário de Vôlei 
de Praia e Beach Tennis mo-
vimentou 35 jogadores no 
Centro Esportivo Zero a Ze-
ro, domingo (19), e arrecadou 
50kg de alimentos não pere-
cíveis para a Instituição Olgui-
nha. No vôlei de areia, o Rei e 
a Rainha da Arena foram Gus-
tavo Farinasi e Camila Rocha, 
enquanto o reinado do bea-
ch tennis ficou com Emanoel 
de Freitas Goldbach e Camila 
Fernandes Helleno. Show de 
bola, Fernanda Rodrigues!

RECONSTRUÇÃO
Vice-presidente Administrativo e respon-
sável pela sede náutica do Rio Branco, Vi-
nicius Carreon (Roller) disse que a Co-
pa MagSac Embalagens de futebol mini-
campo do primeiro semestre de 2022 tem 
abertura prevista para a segunda quinzena 
de janeiro. Serão mantidas as quatro cate-
gorias - jovem, intermediária, senior e su-
per senior -, porém, com possibilidade de 
aumento no número de times.

“Estamos alinhando as inscrições e a 
tendência é que algumas categorias te-
nham mais times. A procura pelo nosso 
campeonato tem sido intensa, o que nos 
deixa satisfeitos. Estamos reconstruindo o 
Rio Branco”, afirmou Vinicius Roller.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE DEZEMBRO DE 2021 ZARAMELO JR. | O JOGO |  30 DE AGOSTO DE 2021

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE DEZEMBRO DE 2021
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AMIGOS ARRECADAM 1,1T DE ALIMENTOS
TERRAS DO IMPERADOR

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Ação entre amigos do condomí-
nio Terras do Imperador, através 
de um jogo de futebol, arreca-
dou 1,125 tonelada de alimentos, 
que serão encaminhados para o 
Projeto Vida, Comunidade Zin-
cão e Paróquia São Vito. Ideali-
zador do evento, Flávio Montei-
ro disse que a arrecadação da 
campanha deste ano foi recorde. 

“Graças a todos que entenderam 

a iniciativa e participaram com 
doações de cestas básicas, mui-
tas famílias terão um Natal ain-
da melhor”, afirmou Monteiro.

O jogo entre Família Mon-
teiro e Seleção do Terras é 
realizado desde 2017, no cam-
po de futebol society do con-
domínio ao lado do aeroporto 
de Americana - só não acon-
teceu no ano passado por 
causa da pandemia.

Agora em 2021, a parti-
da foi disputada na manhã 

de domingo (19) e terminou 
com vitória da Família Montei-
ro por 5 a 3. Murylo (2), Flavi-
nho, Tiago e Gustavo marca-
ram para os ganhadores, en-
quanto Bruninho Sacilotto (2) 
e Fabrício Bataglia desconta-
ram para os perdedores.

O jogo teve as participa-
ções especiais de Fumagal-
li, ex-jogador profissional, e 
Maurício Fioretti, ex-árbitro 
do quadro da FPF (Federação 
Paulista de Futebol).

Pela Família Monteiro, do 
técnico Irineu Guardiola e do 
auxiliar Lu Baldin, jogaram Vi-
ni, Valter, Professor, Gordo, Fla-
vinho, Bruninho, Murylo, Tiago, 
Rafa, Regis, Gustavo e Taffarel.

Já a Seleção do Terras, do 
técnico Juninho Sacilotto e do 
auxiliar Mauro Torina, contou 
com Jorginho, Rafael, Alexandre, 
Pepe, Fumagalli, Giovani, Gersi-
nho, Bruninho Sacilotto, Fabrí-
cio Bataglia, Ederson Fernan-
do, Edson, Carioca e Renatinho. O idealizador Flavinho Monteiro e o ex-jogador Fumagalli

Família Monteiro conquistou mais uma vitória no jogo beneficente Seleção do Terras ficou duas vezes em vantagem, mas não resistiu

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE DEZEMBRO DE 2021



AMERICANA, 23 DE DEZEMBRO DE 2021  5 ESPORTE

ATIVIDADE FÍSICA
É SEU MELHOR
ESCUDO PROTETOR
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 

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

PD’CHUMBO TEM NOVOS PARCEIROS
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A Perena Seguros e a rede de 
farmácias Use Para Todos são 
os novos parceiros do Kart Pé 
de Chumbo para a temporada 
2021 da Copa Sópneus Good-
year. Os detalhes foram defini-
dos recentemente entre a dire-
toria da associação responsável 
pela organização do campeo-
nato e os representantes das 
empresas sediadas em Ameri-
cana e que passarão a ter a lo-
gomarca nos karts e macações 
dos pilotos e em todo material 
publicitário físico e digital.

“Para nós da Perena é uma 
honra fazer parte do grupo de 
seletos patrocinadores do Pé 
de Chumbo. Isso representa o 
reconhecimento do nosso tra-
balho, do nosso esforço. Sabe-
mos toda a representativida-
de que a marca Pé de Chumbo 
carrega. Uma história de su-
cesso e crescimento construí-
da por muitos anos através de 
cada um que se fez presente. 
Sem dúvida, poder atrelar nos-
sa empresa a tudo isso é enor-
me orgulho”, disse Guilherme 

Cacezi, diretor da segurado-
ra. “A escolha para a Usi Para 
Todos ser patrocinadora e par-
ceira do Pé de Chumbo é pe-
lo campeonato ter tudo a ver 
com a missão da organização: 
promover a saúde. O kart, co-
mo todo esporte, estimula a 
saúde física e mental, fator ali-
nhado com a nossa a diretriz. 
Além do mais, estar no Pé de 
Chumbo é importante forma 
de comunicação com nossos 
clientes e consumidores dire-
tos”, afirmou Guilherme Biagi, 
diretor da rede de farmácias, 
que fez a opção da “carreira 
solo” no setor ao invés de her-
dar o negócio da família - seu 
pai é diretor da Sanfarma.

Presidente do Pé de Chum-
bo, Marcelo Marusso ressaltou 
a importância da chegada dos 
dois novos parceiros. “Estamos 

Perena e
Use Para Todos
passam a fazer
parte do time de 
patrocinadores

O grid da temporada 2022 da 
Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo terá 26 pi-
lotos, sendo 16 na Pro e 10 na 
Light. O campeonato tem grid 
único, ou seja, todos vão à pista 
ao mesmo tempo, porém, com 
pontuação específica para ca-
da uma das duas categorias.

Na Pro correrão Marcelo 
Marusso, Patrik Camargo Ne-
ves, Alberth Janjon, Carlinhos 
Carrion, Douglas Pitoli, Fer-
nando Santo André, Giovan-
ni Pamfílio, Marcelo Contatto, 
Mayckon Mota, Candido Neto, 
Paulo Rosa, Rafael Contatto, 
Rogério Pompermayer, Théo 
Trevisani, William Saura e o es-
treante Dênis Barbosa.

Na Light estarão Carlos 
Barbosa, Ederson Rodrigues, 
Fábio Santarosa, Fernando Ro-
dovalho, Givago Nunes, Ivan 
Dantas, Oswaldo Delfim No-
gueira, Rafael Barberato, Ro-
drigo Pestana e o estreante 
Rafael Joaquim.

O calendário oficial será di-
vulgado nos próximos dias, 

muito felizes em receber a Pe-
rena e a Use Para Todos. São 
dois marcas fortes e importan-
tes, que agregam muito à ima-
gem do Pé de Chumbo e au-
mentam nossa responsabilida-
de para seguir com o excelên-
cia de qualidade na organiza-
ção do campeonato”, comen-
tou o dirigente.

Nos próximos dias, o Pé de 
Chumbo deve anunciar as re-
novações de parcerias com as 
empresas que já fazem par-
te do campeonato, bem co-
mo o calendário das 10 etapas  
do próximo ano.

Guilherme Caceze e seu pai Rogério: agregar à marca PDC Guilherme Biagi destaca importância da parceria com PDC

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE DEZEMBRO DE 2021

26 PILOTOS NO GRID 
DA TEMPORADA 2022

Rafael e Mayckon são
pilotos da elite do PDC

mas a tendência é que o cam-
peonato comece em março e 
se estenda até novembro, num 
total de 10 etapas, todas em 
rodadas duplas.

A ideia da diretoria é voltar 
a realizar corridas fora de São 
Paulo, o que não foi possível nas 
duas últimas edições em virtu-
de da pandemia. (ZARAMELO JR.)

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

E segue O JOGO...

Saúde, paz, luz 
e muito esporte!!!
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O piloto Fabio Casagrande, de Ame-
ricana, foi o vencedor da Copa Tru-
phy na última etapa do TCR South 
America, que aconteceu durante o fi-
nal de semana, na pista de 4,279 km 
do autódromo de Concepción, no 
Uruguai. No geral, ele ficou em quin-
to lugar na primeira corrida, sábado 
(18), e em sexto na segunda, domin-
go (19). Na somatória, garantiu a vi-
tória da categoria.

“Foi, sem dúvida, minha me-
lhor etapa no ano. Tive bom ritmo 
e consegui andar perto do pelotão 
de frente. Me senti muito bem nes-
ta pista”, comentou o americanense.

Após oito etapas na temporada, 
com corridas no Brasil, Uruguai e Ar-
gentina, Casagrande foi vice-cam-
peão da Trophy, categoria voltada a 
pilotos que não vivem exclusivamen-
te do automobilismo. Somou 266 
pontos e ficou atrás apenas de Adal-
berto Baptista, campeão com 324.

No geral do campeonato, que te-
ve 52 pilotos inscritos (47 deles pon-
tuaram ao longo do ano), Casagran-
de foi o sexto colocado com 116 pon-
tos. O título ficou com o espanhol Pe-
pe Oriola, que totalizou 278 pontos.

O TCR South America, que mar-
cou a volta de Fabio Casagrande às 
competições, reuniu pilotos de vá-
rios países, como Brasil, Argentina, 
Uruguai, Peru, Estados Unidos, Es-
panha e Canadá. (ZARAMELO JR.)

CASAGRANDE FECHA ANO 
COM VITÓRIA NO URUGUAI

DIVULGAÇÃO

O 56º Campeonato Brasileiro 
de Kart foi disputado durante 
a semana passada na pista de 
1,250 km do Kartódromo In-
ternacional Beto Carrero, em 
Penha, litoral de Santa Cata-
rina. Luiz Eduardo Vota Salau 
(Dado), piloto de Americana, 
ficou em quarto lugar na ca-
tegoria Senior A e festejou o 

resultado.
“Estou feliz demais. Quarto 

na Senior A, que é a catego-
ria mais bruta que tem, é ex-
celente. Cê é louco! Muito fe-
liz”, afirmou.

Na prova final, sábado (18), 
Dado ficou atrás do campeão 
Leonardo Nienkotter, do vice 
Francesco Ventre e do tercei-

ro colocado Rodrigo Soares. 
Seu tempo total para 21 voltas 
foi de 18m26s377, com a me-
lhor passagem (51s279) na 16ª 
volta.

A categoria teve 32 pilo-
tos na decisão, sendo que 29 
completaram a prova e 3 fo-
ram excluídos e desclassifica-
dos. (ZARAMELO JR.)

DADO FESTEJA 4º LUGAR NO BRASILEIRO

BRUNO GORSKI | DIVULGAÇÃO
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FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE DEZEMBRO DE 2021

JOGADORES PTS.
1º Rodrigo Rosseto 441
2º Gustavo Garcia 390
3º Eduardo Giraldelli 388
4º Rafael Franco 326
5º Laerte Souza 313
6º Leonardo Leal 298
7º Robson Ferro 287
8º Lucas Di Pino 252

JOGADORES PTS.
9º Guilherme Lahr 249
10º Bruno Trevizan 242
11º Roberto Oliveira 239
12º Juninho Sacilotto 218
13º Fabrizio Bordon 163
14º Murilo Mosca 143
15º Ricardo Travaglia 76
16º Marcos Dagort 60

O Ranking Terras de Tênis movimentou 
moradores do Terras do Imperador durante a 

temporada 2021. Durante o ano, foram 103 jogos 
no complexo de saibro do condomínio. Com 441 

pontos, Rodrigo Rosseto sagrou-se campeão. 
O vice foi Gustavo Garcia, que fechou com 390 

pontos. O torneio teve organização de Leonardo 
Leal e Lucas Cunha (Dolittle) e 16 tenistas foram 

às quadras. A confraternização entre jogadores e 
convidados aconteceu no início de dezembro, com 

muito chopp e churrasco do Reami’s Buffet e a 
presença dos cantores Sâmi Rico e Isa Siqueira. 

O JOGO marcou presença. Confira!

CONFRATERNIZAÇÃO
DO RANKING TERRAS

CLASSIFICAÇÃO

1

87

2
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1. Roberto Cordeiro, Juninho Sacilotto e Fabrizio Bordon 2. Os organizadores Lucas Cunha 
(Dolittle) e Leonardo Leal 3. O campeão Rodrigo Rosseto e o vice Gustavo Garcia

4. Eduardo Giraldelli e Bruno Trevizan 5. Fernando Massignan e o filho Luca 6. Vania e Edilson Reami
7. Rafael Franco e Robson Ferro 8. Guilherme Lahr 9. Ricardo Travaglia e Roberto Oliveira

10. Othon Rozinelli e Laerte Souza 11. Os cantores Sâmi Rico e Isa Siqueira 

O Ranking Terras de Tênis movimentou 
moradores do Terras do Imperador durante a 

temporada 2021. Durante o ano, foram 103 jogos 
no complexo de saibro do condomínio. Com 441 

pontos, Rodrigo Rosseto sagrou-se campeão. 
O vice foi Gustavo Garcia, que fechou com 390 

pontos. O torneio teve organização de Leonardo 
Leal e Lucas Cunha (Dolittle) e 16 tenistas foram 

às quadras. A confraternização entre jogadores e 
convidados aconteceu no início de dezembro, com 

muito chopp e churrasco do Reami’s Buffet e a 
presença dos cantores Sâmi Rico e Isa Siqueira. 

O JOGO marcou presença. Confira!

CONFRATERNIZAÇÃO
DO RANKING TERRAS

3 4
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FLAMENGO APONTA CAMPEÕES DE 2021
MINICAMPO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O Flamengo Futebol Clube 
apontou os campeões das ca-
tegorias adulto do 63º Campeo-
nato PHS Samaritano Saúde nos 
jogos finais disputados dias 10 
e 11 em seu complexo de mini-
campo, no Machadinho. Cartu-
chos Express (jovem), Placeo-
ne (intermediária), Supermerca-
dos Pague Menos (senior), Pere-
na Seguros (super senior), Paste-
laria do Porfírio (master), Snapon 
(super master) e Casa da Cerve-

ja (feminino) conquistaram o tí-
tulo de suas categorias.

Mais de 500 associados, de 
diversas faixas etárias, participa-
ram do campeonato nestas sete 
categorias, marcando a retoma-
da após o período mais crítico 
da pandemia. Os jogos decisivos 
tiveram estes resultados: Cartu-
chos Express 5x2 JC Limpado-
ra, Placeone 4x2 RRB refeições, 
RNG Transportes 1x2 Pague 
Menos, Vista Alegre 1x2 Perena, 

Eraldo Tintas 2x2 Pastelaria do 
Porfírio, Karijas Kar 2x4 Snapon 
e Karijas Kar 1x1 Casa da Cerveja.

Os artilheiros foram Daniel 
Carneiro, do Cartuchos Express, 
com 26 gols; Rafael Monteiro, 
do Grupo Futura, com 23; Lui-
gi Marcello, do RNG Transpor-
tes, com 27; Cléber de Freitas, do 
Prato Quente, com 26; Carlos Ri-
cardo da Costa, do Eraldo Tintas, 
com 17; João Luís Marcello, do 
Snapon, com 22; e Cintia Rosa 
da Silva, do Karijas, com 24. De 
acordo com o presidente Mau-
ro Ramos dos Santos Borgatto, 
o campeonato do primeiro se-
mestre do ano que vem tem iní-
cio previsto para 17 de feverei-
ro. Além dos adultos, haverá dis-
puta também nas categorias de 
base (pré-mirim,mirim e infantil).

Clube teve
participação
de mais de
500 sócios no
campeonato

Karina Tardivel vibra com título da Casa da Cerveja no Flamengo

ZARAMELO JR. | O JOGO | 11 DE DEZEMBRO DE 2021
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FAM INVESTE R$ 30 MI EM PROJETO
UNIDADE EM SB

ALEX FERREIRA

Em reunião na prefeitura de 
Santa Bárbara d’Oeste, sema-
na passada, Gustavo Azzolini, 
diretor da Faculdade de Ame-
ricana (FAM), e o prefeito  Ra-
fael Piovezan retomaram o 
projeto de instalação da uni-
dade da instituição no municí-
pio. A abertura das atividades 
está prevista para 2023.

Com investimento de R$30 
milhões, a Faculdade de Ame-
ricana acredita na retomada 
da economia e no crescimento 
de Santa Bárbara, e amplia sua 
participação no setor educacio-
nal de nível superior na região. O 
prédio da nova unidade, que já 
passou por reforma, possui seis 
mil metros quadrados de cons-

trução e está localizado no bair-
ro Santa Rita. Em Santa Bárba-
ra, a FAM oferecerá cursos nas 
áreas de exatas e gerenciais, co-
mo, Direito, Administração, En-
genharias, Tecnólogos em Mar-
keting, Finanças e Logística.

“Tudo depende agora de tra-
mitação no Ministério da Edu-
cação. Estamos aguardando 
ansiosamente a retomada das 
avaliações realizadas pelo MEC, 
e assim dar sequência aos pro-

cessos e iniciar nossas ativida-
des”, disse  Azzolini.

“Essa é mais uma grande no-
tícia para Santa Bárbara d’Oes-
te. A FAM iniciará em 2022 todo 
o processo de obras e trâmites 
necessários para que em 2023 a 
unidade abra as suas portas em 
nossa cidade. A vinda de uma 
instituição de ensino superior 
reflete todo o desenvolvimento 
que Santa Bárbara d’Oeste es-
tá passando”, afirmou Piovezan.

“É algo de fundamental im-
portância para o município e que 
completa tudo aquilo que temos 
visto nos demais segmentos. É 
geração de emprego e renda, é 
qualificação do mercado de tra-
balho, por meio de quem deseja 
cursar o ensino superior”, acres-
centou o chefe do Executivo.

Início das
atividades em
Santa Bárbara
está previsto
para 2023

Piovezan (e) e Azzolini (c), semana passada, em reunião na prefeitura

DIVULGAÇÃO
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As semijoias são aliadas po-
derosas para compor os 
looks, revolucionam visuais 
e trazem combinações incrí-
veis para o mundo da moda. 
Adeptas dos acessórios fi-
nos, as cunhadas Viviane Fu-
magalli e Graziela Fumagal-
li são apaixonadas pelo uni-
verso feminino em todos os 
sentidos. Dispostas a leva-
rem autoestima e confiança 
às mulheres através das se-
mijoias, as empreendedo-
ras criaram a Fernanda’s Fu-
magalli Acessórios, uma lo-
ja virtual cheia de dicas, pe-
ças maravilhosas e poder fe-

minino. São semijoias sofis-
ticadas, luxuosas e versáteis 
para todos os estilos e com 
uma rigorosa curadoria. Vi-
viane e Graziela realizaram 
recepção animadíssima na 
casa de chá Viê Le Thé, do 
Hotel Florença, para a apre-
sentação da nova coleção  
Fernanda’s Fumagalli Aces-
sórios com peças incríveis 
para as festas do final de ano. 
Tarde regada a espumante 
borbulhando nas taças, além 
de muita tendência para a 
mulher se sentir ainda mais 
bonita e elegante. Confira al-
guns clicks do evento.

FOTOS: JOÃO CARLOS NASCIMENTO

Viviane Fumagalli e Graziela Fumagalli
A consultora de moda
Nati Damasceno Katia Nishiama

Talita Duarte Santos Joyce Paes
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FLERTE GOURMET
Ai ai ai... E num restaurante badaladíssimo, 
que o garçom guapo galanteou a 
lulu poderosa e badalada, muito bem 
casada?! O moço cumprimentou a 
phyna pelo nome que, meio surpresa, 
respondeu cordial. Então o tal garçom 
emendou: “Te reconheci pelo perfume 
e sua voz!”. O maridão quase teve um 
ataque cardíaco. Sapateia, Marilú!

BATIZADO!
O pequeno Fred, filho 
de Laura Bottesini e 
Franco Ravera Sardelli, foi 
batizado no último final de 
semana numa cerimônia 
emocionante. O rapazinho 
é neto de Lionela 
Ravera e Chico Sardelli, 
prefeito de Americana.

Fernando Fumagalli, marido da anfitriã Vivi,
no click com o jornalista Zaramelo JrGabi Honain e Corine Nimtz

Sonia Menezes Biancalana Bruna Ribeiro Patrícia Silveira Silvana Queiroz

Monica Zaramelo Renata Tim Eulália Brasil
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O jornalista americanense Ro-
ger Willians, 38 anos, estará em 
nova casa no rádio em 2022. 
Após nove anos na Central, o 
narrador foi contratado para 
integrar o time da CBN Campi-
nas (FM 99,1). No último dia 9, 
em evento interno da emisso-
ra, Roger foi recepcionado pe-
las diretoras da emissora, San-
dra Pedroso e Daniela Ohno, e 
pelo novo coordenador de es-
portes, Rafael Pio.

“Uma satisfação estar nes-
se canhão chamado CBN. Tra-
rei para cá toda bagagem que 
acumulei nestes anos de rá-
dio campineiro. Os ouvintes 
podem esperar narrações vi-
brantes, muito interativas e 
descontraídas”, disse Roger, 

que é o vice-presidente da 
Aceisp (Associação dos Cro-
nistas Esportivos do Interior 
do Estado de São Paulo). Na 
emissora afiliada do grupo 
Globo, Roger vai reencontrar 
antigos  companheiros, co-
mo Carlos Eduardo de Freitas, 
Rafael Pio, Léo Tonin, Adriana 
Almeida, Carlos Kabela e Mar-
co Guarizzo. Roger iniciou a 
carreira em Americana na rá-
dio Azul Celeste. Na cidade 
também acumula passagens 
pelas rádios Clube e Notícia. 
Em Campinas, além da Cen-
tral, teve passagens pela pró-
pria CBN, além de Band Ne-
ws FM e Metropolitana. Na TV, 
atuou pela TV+, Rede Família 
e Sports+ da Sky. (DA REDAÇÃO)

ROGER WILLIANS VAI 
NARRAR NA CBN CAMPINAS

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE MARÇO DE 2019

Organizado pelo vereador Juni-
nho Dias, o “Jogo dos Amigos” teve 
mais uma edição sábado (18) e ar-
recadou 100 cestas básicas e mil li-
tros de leite, que estão sendo rever-
tidos a famílias carentes atendidas 
pelo Instituto JR Dias.

Nomes importantes do espor-
te, como Marcos Senna, ex-meia 
do Rio Branco, Corinthians, Villar-
real, New Yaork Cosmos e seleção 
da Espanha, Felipe Trevizan, ex-

-zagueiro do Coritiba e do Hanno-
ver 96, e a ex-jogadora de basque-
te Karla Costa, campeoníssima por 
Americana, entre outros, marca-
ram presença no Campo de Fute-
bol “Marcos Augusto Sartori - Mar-

quinhos”, no complexo poliespor-
tivo do Centro Cívico, no Jardim 
da Colina. O prefeito Chico Sardel-
li deu o pontapé inicial e elogiou 
a iniciativa do parlamentar. Com 
a bola rolando, vitória do time de 
Juninho Dias sobre a equipe de seu 
irmão Éverton por 5 a 2.

“Para mim, esse jogo beneficen-
te é o evento mais esperado do ano 
porque é uma forma de conciliar 
esportes, amigos e solidariedade. 
Saber que a iniciativa ajudará fa-
mílias carentes a colocarem comi-
da no prato, não tem preço. Muito 
obrigado a todos que prestigiaram 
e contribuíram para esse sucesso”, 
disse Juninho. (ZARAMELO JR.)

JR DIAS ARRECADA 
CESTAS BÁSICAS E LEITE

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

Com vitória por 6 a 4 sobre o 
ISB Contábil, o Sport & Vida sa-
grou-se campeão do Campeona-
to Dufutebol, no Castor Society. 
A final foi disputada sábado (18). 
Na preliminar, o Café Amorino 
ganhou do Orion Cores por 3 a 
2 nos pênaltis, após empate (7 a 
7) no tempo normal), e garantiu 
o terceiro lugar.

Os campeões pelo Sport & Vi-
da: Cícero Furlan (Ciro), Willian 
Silva, Clayton Gargamel, Gil Va-
rine, Vanderlei Porto (Ivan), Ale-
xandre Mazonetto (Xande) e Jo-
natan Soares (Jow).

Lucas Levak, do Líder Contá-
bil, foi o artilheiro (40) gols e o 
melhor jogador do campeona-
to, enquanto Dias, do Orion, ter-
minou como goleiro menos va-
zado com a média de 4,79 gols. 
(ZARAMELO JR.)

SPORT & VIDA 
É CAMPEÃO DO 
DUFUTEBOL

DIVULGAÇÃO
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COLORADO DOMINA COPA TROPICANA
FUTEBOL DE BASE

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

As finais da 1ª Copa Sorvetes 
Tropicana de Futebol de Base 
aconteceram sábado (18), na 
Arena Colorado,na Conserva, 
e o Colorado dominou a dispu-
ta pelo título, sendo campeão 
em três das quatro categorias: 
sub-12, sub-14 e sub-16. Quem 
também garantiu presença no 
topo do pódio foi o Morada do 
Sol, que venceu no sub-17.

No sub-12, o Colorado sa-
grou-se campeão ao empatar 
em 1 a 1 com o Juventude - Da-
vid Alves (C) e Guilherme (J) fi-
zeram os gols. Além do título, 
o time do técnico Messias San-

tos teve os destaques indivi-
duais: Paulão, artilheiro com 5 
gols, e Phelipe, goleiro menos 
vazado com apenas 1 gol.

O Colorado levantou a ta-
ça no sub-14 com vitória por 1 
a 0 sobre o Cidade Jardim, gol 
de João Dobre. Brayan, com 6 
gols, e Kairo, com 3 gols, ambos 
do vice-campeão, foram o arti-

lheiro e o goleiro menos vazado, 
respectivamente. Com dois gols 
de Jotinha e um de Ryan Filipe, 
o Colorado ganhou do Morada 
do Sol por 3 a 1 e conquistou o 
título do sub-16. Comandado 
pelo técnico José Antonio Ro-
drigues (Zé Pulga), o time tam-
bém teve o artilheiro (Jotinha, 
com 4 gols) e o goleiro menos 
vazado (Barion, com 2).

O Morada do Sol deu o tro-
co na decisão do sub-17, derro-
tando o Colorado por 4 a 2 com 
gols de Eduardo (2), Marlon e 
Thiago Amorim. Os destaques 
individuais foram dos finalistas: 
Nathan Rodrigues, do Colorado, 
artilheiro com 4 gols, e Douglas, 

Times de
Messias e
Zé Pulga
conquistaram
3 categorias

COLORADO (sub-12)
Phelipe, Héverton, David, 

Felipinho, Felipe Lima, Léo 
Azevedo, Léo Pironato, 

Lukinha Gil, Mancuzo, Nicolas 
Santana, Paulão, Rafael Faé, 
Rian Duarte, Brayan, Fellipe 

Sumaré, Dodô e Kawan. 
Técnico: Messias Santos
COLORADO (sub-14)

Gui Gil, Arthur Bechara, Daniel, 
Davi, Fernando, Gustavo 

Monteiro, Levorin, João Victor, 
João Dobre, Darrye, Matheus 

de Sá, Nicolas Oliveira, 
Tirich, Scobare, Thiago Silva, 
Guidi, Arthur Escórcio, Jhoel, 

Ramirez, Pietro e Valmir. 
Técnico: Messias Santos.
COLORADO (sub-16)

Barion, Derick, Franz, Gabriel 
Arthur, Gustavinho, Ícaro, 

Jhon, Jotinha, Zampi, Murilo 
Gomes, Murilo Moreira, Dudu, 
Pedrão, Ryan Filipe, Samuel, 

Thiago Alves, Thomas, 
Mobilon, Wesley, Igor e Vitor 

Silva. Técnico: Zé Pulga.
MORADA DO SOL (sub-17)

Douglas, Diogo, Eduardo, 
Gabriel Lima, Marlon, Matheus, 

Murilo, Paulo Lu, Thiago 
Amorim, Vinicius, Ferramonte, 

Daniel, João Lessa, Josiel e 
Kevin. Técnico: Val Silva.

FUTEBOL AMADOR

SÃO JERÔNIMO É 
CAMPEÃO DA INVER
ZARAMELO JR.

 @zaramelojr

Com gol do zagueiro e capi-
tão Junior Carrinho, no segun-
do tempo, o São Jerônimo/Bru-
xela derrotou o River Plate por 
1 a 0 e sagrou-se campeão da 
1ª Copa Inver de Futebol Ama-
dor. O jogo final aconteceu do-
mingo (19) no Campo “Mar-
cos Augusto Sartori - Marqui-
nhos”, no complexo poliesporti-
vo do Centro Cívico, no Jardim 
da Colina, e foi acompanhado 
por bom número de torcedores.

Após o jogo, houve a soleni-
dade para entrega de troféus 
aos campeões e vices com as 
presenças da secretária de Es-

portes, Lazer e Juventude de 
Americana, Grasiele Rezende, e 
Rafael Beri, representando o Iver 
Bank, patrocinador do campeo-
nato, que começou no dia 7 de 
novembro e reuniu 27 times.

Os artilheiros da Copa foram 
Jobinho, do Cantareira, e Vinicius, 
do São Jerônimo, cada um com 
10 gols, enquanto Vitor, do River 
Plate, e Charles, do São Jerônimo, 
com 4 gols, terminaram como 
goleiros menos vazados. A Se-
cretaria de Esportes solicitou ao 
público que fizesse a doação de 
alimentos não perecíveis e foram 
arrecadados 370 kg, além de 11 
litros de leite e dois de óleo. To-
da arrecadação foi encaminha-
da ao Fundo Social da prefeitura.

Junior Carrinho fez o gol do título do São Jerônimo

EDUARDO SCALABRIN | @1EDUARDOX

do Morada, goleiro menos va-
zado com 6 gols. A equipe de 
arbitragem que atuou nos jo-
gos finais foi formada por João 
José Silva (Keyjinho), Renato 
Lopes e Anderson Tazinafo.

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

O Colorado, do meia Davi Malagutti (d), superou o Cidade Jardim na decisão do sub-14
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ANDRÉ JR É CAMPEÃO DO ENDURANCE
AUTOMOBILISMO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Com quatro vitórias em oito 
rodadas e quatro pole posi-
tions, o americanense André 
Moraes Jr, 22 anos, sagrou-

-se campeão da categoria GT 
4 do Império Endurance Brasil, 
um dos importantes campeo-
natos do calendário do auto-
mobilismo nacional. Ele e seu 
companheiro Cássio Homem 
de Mello, da Autlog Racing, 
fecharam a temporada com 

985 pontos, 310 a mais que 
que os vices Henry Visconde 
e Lucas Foresti.

A última etapa da tempora-
da aconteceu em Goiânia, sá-
bado (18), e mais uma vez An-
dré Jr e Cássio garantiram o 
topo do pódio da categoria na 
corrida de quatro horas de du-
ração - eles precisavam ape-
nas do quinto lugar para con-
quistar o título. “Mais do que 
ganhar, tínhamos que fazer 
uma corrida inteligente. E foi 
o que fizemos desde o início”, 

disse o piloto de Americana.
Durante o ano, a dupla 

campeã pilotou três carros 
pela equipe comandada poe-
lo empresário Flavio Abru-
nhoza: começou com a McLa-
ren, mudou para a Mercedes e 
terminou com o Ford Mustang. 

“Apesar de problemas que tive-
mos, principalmente no início, 
e dos desafios que enfrenta-
mos, foi uma temporada bem 
positiva”, avaliou André Jr.

Em 2021, o Império Endu-
rance passou pelos autódro-

mos de Goiânia, Curitiba, Nova 
Santa Rita-RS, São Paulo, Mogi 
Guaçu e Santa Cruz do Sul-RS.

PLANOS
André Moraes Jr confirmou 
que seguirá no Império Endu-
rance Brasil em 2022, mas re-
velou que também deve ir à 
pista em outro campeonato. 

“Estamos alinhando algumas 
situações. Talvez nos próximos 
dias a gente possa anunciar al-
guma novidade, mas as chan-
ces (de disputar outra compe-
tição) são grandes”, contou.

Depois de carreira meteó-
rica no kart, conquistando di-
versos títulos, o piloto de Ame-

ricana foi para o automobilis-
mo em 2016. De lá para cá, foi 
campeão paulista e brasilei-

ro da Ford 1600, do Mercedes 
Benz Challenge e agora do Im-
pério Endurance Brasil.

Cássio, Abrunhoza e André Jr comemoram título

DIVULGAÇÃO

ESPORTE


