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DOSE
DUPLA
André Moraes Jr realiza sonho e
corre na Stock Car na temporada

2022. Ele também estará no
Império Endurance Brasil em
busca de mais um título. P. 12
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O 2º Desafio de Embaixadinhas de Americana 
já está com inscrições abertas e o prazo vai até 
o próximo dia 31, de acordo com informações 
da secretária Municipal de Esporte, Lazer e Re-
creação, Grasiele Rezende (foto). Para partici-
par é necessário preencher formulário que es-
tá disponível no site da prefeitra - www.ameri-
cana.sp.gov.br.

A disputa será no formato on-line, ou seja, o 
participante tem que agendar com a Secreta-
ria de Esportes dia e horário para realizar seu 
desafio, que será filmado.

O Desafio é dividido por faixa etária: de 5 a 
7 anos; de 8 a 10 anos; de 11 a 14 anos; de 15 a 17 
anos; e acima de 18 anos. Os campeões de to-
das as categorias serão premiados com troféus.

Mais informações podem ser obtidas na Se-
cretaria de Esportes através do telefone (19) 
3406.6111. (ZARAMELO JR.)

O americanense Márcio Belarmino 
garantiu lugar no pódio da primeira 
etapa do Wolf Series Duathlon, do-
mingo (16), no Brotas Eco Hotel Fa-
zenda, em Brotas.

Com tempo de 2 horas e 7 minu-
tos, Márcio foi o terceiro colocado 
no geral e o campeão da categoria 
40/49 anos na categoria Pró (6km 
de corrida + 30km de bike + 4km de 
corrida). A partir de agora, o atleta 
de Americana inicia preparação pa-
ra provas de corrida e mountain bike, 
visando a próxima etapa do Wolf Se-
ries, que ainda não tem local e datas 
definidos. (ZARAMELO JR.)

DESAFIO ESTÁ COM 
INSCRIÇÕES ABERTAS

MÁRCIO 
CONQUISTA 
PÓDIO EM 
BROTAS

Três atletas de Americana estrearão na 
etapa amadora do Campeonato Pau-
lista de Muay Thai, que acontece no 
dia 19 de fevereiro, em Piracicaba, pro-
movido pelo Pairojnoi Muaythai Sta-
dium. São eles: Marcos Ribeiro, Angé-
lica Moraes e André Andreta, todos da 
In Bäk Escola de Muay Thai.

“Buscamos parceiros que nos aju-
dem a cobrir custos com alimenta-
ção, transporte, suplementos e equi-

pamentos para competição”, explicou 
o técnico Diego Lopes Ribeiro.

Quem tiver interesse em patroci-
nar os esportistas e comprar ingres-
sos para a etapa de Piracicaba podem 
entrar em contato pelo whatsapp (19) 
99890.4180 ou e-mail inbakmuay-
thai@gmail.com. A In Bäk, que é espe-
cializada no esporte tailândes, fica na 
Avenida Gioconda Cibin, 571, no Jar-
dim Terramérica. (DA REDAÇÃO)

IN BÄK LEVA 3 A PIRACICABA

GABRIEL BARBARINI | FOTOP | DIVULGAÇÃO

Atleta da FFTeam de Americana, 
Leonardo Pessina emcara desafios 
de jiu jitsu antes de cirurgia no om-
bro direito. Ele tem 43 anos e luta na 
categoria master 3 pesado. Pessina 
participará do Rio Summer Interna-
cional Open, dias 29 e 30 de janei-
ro, no Parque Olímpico da Vila Mili-
tar, no Rio de Janeiro, e do Sul-Brasi-
leiro, dias 5 e 6 de fevereiro, na Are-
na Centro Multiuso de São José, em 
Santa Catarina. Nas duas competi-
ções, a disputa será tanto com kimo-
no como sem. Após os torneios, pro-
vavelmente no dia 10, Pessina será 
operado pelo médico Fábio Watana-
be e fará a reabilitação com a fisiote-
rapeuta Juliana Abreu. A previsão de 
retorno às lutas é de seis meses.

Leonardo Pessina é empresário 
(proprietário da Tintas Colorado) e 
realiza seus treinamerntos na FF-
Team, que fica no Jardim Nossa Se-
nhora de Fátima. (ZARAMELO JR.)

PESSINA 
ENCARA 
DESAFIOS 
ANTES DE 
CIRURGIA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE JANEIRO DE 2021
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Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

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

Pensou em
viagem,

conte com
a gente!

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!

Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

3408-5792
99147-0465

Instagram @zaramelojr
e-mail zaramelojr@jornalojogo.com.br
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FLASH BOLA
Do arquivo pessoal do empresário Zé Luiz Maziero (proprietário da 
loja Z Sport), a foto é do time da categoria jovens do Flamengo Fu-
tebol Clube numa das edições da Cicamc (Copa Interclubes de Cam-
peões de Minicampo), nos anos 1990.

Na imagem, captada em rodada disputada na sede náutica do Rio 
Branco, na região da Praia dos Namorados, aparecem, a partir da es-
querda: em pé - Zé Luiz, Fabrício, não identificado, Alexandre e Ches-
ter; agachados - não identificado, Marcelo Tesourinha, Nilton e Galinha.

Idealizada pelo saudoso engenheiro Edson José Bassette (Xacri-
nha), a Cicamc foi, durante muitos anos, uma das competições mais 
tradicionais do calendário do esporte de Americana.

REMEMBER
O empresário Ricardo Molina, que foi o gestor do basquete feminino de Americana 
na fase mais vitoriosa e hoje é presidente da LBF, postou em suas redes sociais, esta 
semana, uma foto na Arena Itaquera exibindo o troféu de campeão do Sul-America-
no de Clubes de 2015 à torcida do Corinthians. Em setembro daquele ano, o Corin-
thians/Americana disputou a competição sul-americana e conquistou o título com 
vitória por 70 a 60 sobre o UTE (Universidad Tecnologica Equinoccial), do Equador. 
A final foi realizada em Puente Alto, perto de Santiago, no Chile.

A convite da diretoria do Corinthians, alguns dias depois da conquista, Molina e 
as jogadoras campeãs desfilaram pelo gramado do Itaquerão com o troféu. “Foi um 
momento muito especial. Quem sabe um dia Americana volte a ser referência no 
basquete feminino”, disse o dirigente.

DE PIRACAIA A APARECIDA
Pelo terceiro ano consecutivo, 20 cavaleiros 
de Americana e Santa Bárbara d’Oeste par-
ticipam de romaria entre Piracaia e Apareci-
da do Norte, num total aproximado de 180km.

O grupo se reuniu ontem (20), no Rancho 
Tradição, na região da Usina Cillos, na divisa 
entre Americana e Santa Bárbara. De lá, lo-
go após o almoço, eles seguiram para Pira-
caia e hoje (21) iniciam a cavalgada. Em mé-
dia, serão 50km por dia. A chegada em Apa-
recida, mais precisamente na Basílica, está 
prevista para segunda-feira (24). “Começa-
mos com cinco integrantes, no ano passado 
foram 12 e agora estamos em 20”, disse Os-
mar Tardelli, um dos líderes do grupo. Os ca-
valeiros terão apoio de 10 carros.

LUTO
Esporte de Americana em 
luto. Na noite de terça-fei-
ra (18), Luciano Batista Co-
lósio, o Tatuzinho, retornou 
à Pátria Espiritual. Carismá-
tico e muito querido pelos 
esportistas, teve ligação 
muito forte e de extrema fi-
delidade com o handebol e 
o futebol de salão. Alma do 
bem. Deixa saudades.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE JANEIRO DE 2022

ARQUIVO PESSOAL ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃO
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ATIVIDADE FÍSICA
É SEU MELHOR
ESCUDO PROTETOR
CONTRA QUALQUER
TIPO DE DOENÇA.

Agende pelo WhatsApp        19 99333-2209

VENHA
TREINAR

CONOSCO!

• Circuito fechado de TV  • Alarmes monitorados 24 horas 
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• Monitoramento de imagens • Vigilância  • Portaria 24 horas 
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ZARAMELO JR.

A Copa Kichute de Kart tem iní-
cio na próxima quinta-feira (27), 
em Nova Odessa. A progra-
mação da primeira etapa será 
aberta às 19 horas. As duas ba-
terias estão marcadas para as 
21 horas e 21h30. Logo em se-
guida, haverá a premiação.

Ao longo do ano, o cam-
peonato terá 12 etapas e a ex-
pectativa é movimentar pilotos 
de toda região nos kartódro-
mos de Nova Odessa (KNO) e 
Paulínia (San Marino). O encer-
ramento está previsto para 15 
de dezembro.

Serão utilizados karts de 
aluguel da equipe de enduran-
ce KKR (Kichute Kart Racing).

RANKING MOVIMENTA 19 NO TERRAS
TÊNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A terceira edição do Ranking 
de Tênis do Terras do Impera-
dor movimentará 19 jogadores, 
todos moradores do condomí-
nio que fica na região do aero-
porto de Americana. O torneio 
começa neste final de semana 
e vai até outubro.

Pelo regulamento, os joga-
dores vão se enfrentar no for-
mato “round robin”, ou seja, to-
dos contra todos. Cada tenis-
ta tem que fazer, obrigatoria-
mente, dois jogos por mês.

Os oito melhores colocados 
disputarão o Finals, em no-
vembro, que apontará o cam-
peão da temporada. Eles se-
rão divididos em dois grupos, 
enfrentando-se dentro de ca-
da um – três partidas para ca-
da. Os dois melhores das cha-
ves avançam às semifinais pa-
ra definição que quem vai à 
decisão do título.

A entrega da premiação 
acontece no evento de encer-

8 melhores
avançam ao
Finals para
definição
do campeão

PARTICIPANTES
Laerte Souza
Lucas Di Pino
Renato Moya

Robertinho Oliveira
Estevão Oliveira

Rodrigo Rossetto
Bruno Trevizan

Fabrício Bataglia
Leonardo Leal

Eduardo Giraldelli
Rafael Franco

Gustavo Garcia
Fabrízio Bordon

Robson Ferro
Felipe Ferreira

Juninho Sacilotto
Murilo Mosca

Rone Alves Maria
Wado Pellizoni

ramento, marcado para 7 de 
dezembro. Nas edições ante-
riores, o título ficou para Gus-
tavo Garcia, em 2020, e Rodri-
go Rossetto, em 2021.

Além do Ranking, em 2022 
haverá mais duas edições da 
Copa Davis do Terras, com dis-

puta por equipes – cada uma 
formada por quatro jogadores. 
A primeira está agendada pa-
ra 2 de abril e a segunda pa-
ra 6 de agosto. Os jogos acon-
tecem nas quatro quadras de 
saibro que compõem o com-
plexo de tênis do condomínio.

Gustavo Garcia foi campeão 
da primeira edição do torneio

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

KART

COPA KICHUTE
TEM INÍCIO EM
NOVA ODESSA
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A quinta edição da Uaçai 
Night Run abriu esta sema-
na as inscrições para a corri-
da marcada para 5 de março, 
a partir das 18 horas, em Ame-
ricana. Os valores da taxa va-
riam conforme o kit a ser es-
colhido pelos atletas – Incenti-
ve, Plus e Premium - e há op-
ção de pagamento parcela-

do em 6 vezes no cartão de 
crédito. Os interessados de-
vem acessar o site da Chelso 
Sports (www.chelso.com.br) 
para efetivar a inscrição. São 
esperados centenas de atletas 
de diversas cidades do Estado 
e assessorias esportivas, prin-
cipalmente da região de Ame-
ricana - o limite técnico, con-
forme regulamento, é de 2,5 
mil participantes.

“É uma prova tradicional e 
bastante diferenciada, por is-
so esperamos boa adesão da 
galera”, disse Thiago Cia, da 
agência Mega Ponto Com, res-
ponsável pela realização em 
conjunto com o Uaçai Brasil. A 
organização é da Chelso.

Com largada e chegada no 
Campus Maria Auxiliadora do 

Programada
para março,
prova tem as
distâncias de
5km e 10km

ZARAMELO JR. | O JOGO | 14 DE OUTUBRO DE 2017

UAÇAI ESPERA
REUNIR ATLETAS
DE TODA REGIÃO

CORRIDA DE RUA

Unisal, no Parque Universi-
tário, a corrida noturna terá 
as distâncias de 5km e 10km, 
passando por ruas e avenidas 
daquela região - o tempo má-
ximo para conclusão é de uma 
hora e meia.

Haverá premiação em tro-
féus aos primeiros colocados 
do masculino e feminino, tanto 
no geral como por faixa etária.

Thiago Cia: “É uma prova 
tradicional e diferenciada”

DESAFIO
FECHA HOJE
AS INSCRIÇÕES

ZARAMELO JR.

O fechamento do prazo para 
as inscrições da corrida de rua 
Desafio do Guerreiro de Ameri-
cana será nesta sexta-feira (21), 
de acordo com informações de 
Guilherme Celso, diretor exe-
cutivo da Chelso Sports, res-
ponsável pela organização da 
prova. Os interessados devem 
acessar o site www.chelso.com.
br e os valores dependem do 
kit que o atleta escolher.

A corrida está marcada pa-
ra o próximo dia 30, a partir das 
7 horas, com largada e chega-
da na Praça Comendador Mul-
ler, no centro de Americana. São 
três distâncias: 5km, com per-
curso todo pela Avenida Bra-
sil; 10km e 19km, com percursos 
que passam, além da Brasil, por 
ruas e avenidas de bairros como 
Jardim Ipiranga, Residencial Nar-
dini, Jardim Glória, Jardim São 
Paulo e Vila Medon, entre outros.

O Desafio do Guerreiro sur-
giu em homenagem ao 19º Ba-
talhão da Polícia Militar, com se-
de em Americana. 
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Nome completo
Marina Pacheco Panuncio.

Nascimento
25 de julho de 1992, em 
Santa Bárbara d’Oeste.

Profissão
Sou formada em 
Relações-Públicas.

Como você é conhecida 
entre amigos e familiares?
Má, Mari, Marinex, Marininha.. 
entre outros apelidos.

Time do coração
Sou palmeirense desde muito 
pequena. Meu irmão e meu pai 
sempre tiveram muito amor 
pelo time, segui os mesmos 
passos. Sinto no coração 
que Palmeiras é meu time!

Torce contra quem?
Contra qualquer time que 
jogue com o Palmeiras, 

vêm com o trabalho. Não 
faço as coisas pela metade, 
pois daí só poderei esperar 
resultados pela metade.”

Imagem inesquecível
Lembro de um jogo recente 
do Palmeiras e Flamengo. 
Palmeiras tricampeão 
da Libertadores. Sai pra 
comemorar com meu irmão 
e amigos. Foi uma energia 
incrível, todo mundo cantando 
o hino… Fiquei sem voz.

Modelo de beleza
Tom Brady, excelente jogador, 
tem minha admiração não 
somente pela beleza, mas 
pelo exemplo de ser humano.

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Ah, todos eles são! Mas tenho 
admiração pela Monara, atleta 
de BMX e MTB de Americana 
de 10 anos… Garota é fera, tem 
meu coração e todo o meu 
apoio para seguir no esporte.

E quem não é?
Difícil dizer, todos eles são, cada 

ARQUIVO PESSOAL

um no seu esporte.. sempre 
dedicados e esforçados, rola 
até competição... hahaha

Faz alguma atividade física?
Treino musculação e pratico 
yoga, iniciei faz pouco tempo 
no yoga mas é uma atividade 
que ganhou minha atenção, 
tem me ajudado demais, não 
fico sem! Já corri algumas vezes, 
acho a energia muito boa, mas 
preferi focar na musculação, 
gosto de puxar ferro! Kkk

Esporte favorito
Qualquer esporte radical. Estou 
lendo bastante sobre corrida 
de montanha, querendo 
arriscar esse ano, vou começar 
a me preparar e boraaaa!

Para qual esporte 
não leva jeito?
Skate. Quando era adolescente, 
andava com uma galera 
que curtia, eu até arriscava 
umas manobras, mas não 
levava jeito, passava muita 
vergonha... hehehe. Tenho 
amigos que andam até 
hoje, mandam super bem.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2022?
Ítalo Ferreira. Teve destaque 
nas Olimpíadas e tem treinado 
muito para o Munndial no 
Havaí. Cara é brabo! Torço 
por ele e pelo surfe, gosto de 
ver brasileiro levando título.

E quem vai pagar mico?
Hulk, jogador com salário alto 
e rendimento baixo, péssimo 
investimento do clube.

Programa de TV
ESPN. Ótimo canal para 
entretenimento, gosto de 
assistir aos jogos de basquete, 
futebol americano, futebol… 
acho bem completo.

Jornalista
Rômulo Mendonça. Ele 
é engraçado e tem uma 
maneira leve de comentar 
os jogos. Dou muita risada 
com ele, descontraído… 
Assim que tem que ser.

Gente boa
Marta, Rainha do Futebol, 
merece muito mais destaque 

do que tem hoje. Ela 
incentiva as mulheres ao 
empoderamento no esporte, 
inspira pessoas e luta por 
causas justas. Tem meu 
respeito e admiração.

Mala
Neymar, sempre com 
o show nos jogos e 
envolvido em polêmicas.

Bola cheia
A skatista Letícia Bufoni. 
Garota forte, anda demais e a 
acompanho faz muito tempo.

Bola murcha
Gabigol. Não gosto 
dele… muito estrelinha.

Com qual esportista 
faria selfie?
Marcos, ex-goleiro do 
Palmeiras. Pessoa sensacional, 
não só faria selfie, como 
tomaria uma cerveja! Pessoa 
humilde e de bom coração.

Com qual não faria?
Nossa, sinceramente 
ninguém em mente.

DE PRIMEIRA

principalmente se for o 
Corinthians, mas somente 
durante os jogos, depois 
vida que segue... hahaha.

Ídolo
Michael Jordan. Acompanho 
a trajetória dele faz tempo e 
o admiro como ser humano, 
o cara é fera! Tem uma frase 
dele que ouvi quando era 
adolescente que nunca esqueci 
e faz sentido até hoje: “Sempre 
acreditei que os resultados 

MARI PANUNCIO

AMERICANA RECEBE O “PARALÍMPICO”
PROGRAMA

DA REDAÇÃO

Americana recebe, em feverei-
ro, o projeto Paralímpico (Pro-
grama de Desenvolvimento 
Paralímpico), iniciativa do Go-
verno de São Paulo por meio 
das Secretarias de Estado de 

Esportes e dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, que 
conta com apoio da Prefeitu-
ra de Americana. O objetivo é 
fomentar o esporte paralímpi-
co de base, com foco nos pro-
fessores de Educação Física da 
rede pública, privada, de enti-

dades e clubes, além de alunos 
de graduação do último ano 
de Educação Física e educa-
dores que trabalham com prá-
ticas esportivas.

“Estamos muito felizes em ter 
Americana contemplada nesta 
importante iniciativa. Acredi-
to no esporte como ferramen-
ta de transformação social e a 
inclusão é parte importante na 
construção de uma sociedade 
justa para todos”, declarou o 
prefeito Chico Sardelli.

Durante os quatro dias do 
programa, os participantes te-
rão a oportunidade de receber 
a Capacitação Técnica, com co-
nhecimento teórico e prático 
do esporte paralímpico, com 
foco nas modalidades de atle-
tismo, parabadminton, goalball, 
tênis de mesa, natação, bocha, 
ciclismo e basquete cadeira de 
rodas. As aulas práticas da Ca-
pacitação contarão com a apli-
cação de conceitos e técnicas, 
fundamentos básicos e adap-

tações necessárias para iniciar 
e dar continuidade ao processo 
educativo-esportivo nas mo-
dalidades destacadas.

O Paralímpico será realiza-
do entre os dias 15 e 18 de fe-
vereiro, com abertura oficial no 
Teatro de Arena Elis Regina e 
aulas no complexo do Centro 
Cívico, no Jardim Colina.

Os interessados em partici-
par do curso gratuito podem 
se inscrever no site https://pa-
ralimpico.com.br/.

DIVULGAÇÃO

Chico Sardelli ressalta
importância do projeto
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

COM NOVIDADES, AMIGOS
COMEÇA EM FEVEREIRO

RAQUETINHA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A 23ª edição do Torneio Amigos 
ATC de Raquetinha começa a 
ser disputada em fevereiro e se 
estende até junho, num total de 
60 jogos em 15 rodadas, sempre 
às quartas-feiras, no complexo 
de saibro da academia Ameri-
cana Tennis Center. Ao todo, 16 
jogadores estarão envolvidos.

O torneio deste primeiro se-
mestre terá novidades no grupo 
de jogadores. Contundidos, Cé-
sar Dei Santi, um dos criadores 

do Amigos ATC, e Betão Sou-
tello ficam de fora. Seus subs-
titutos serão, respectivamen-
te, Marco Leão e Tiago Dollo.

No Ranking A, que é a elite 
da competição, estão Fred Faé, 
Rogério Armond, Fred Carva-

CIRCUITO DÁ LARGADA EM MARÇO

lho, Franco Sardelli, Fernando 
Pires (Pirão), Tiago Dollo, Rob-
son Ferro (Robão) e Fábio Pires.

Já o Ranking B, que é a divi-
são de acesso, conta com Ra-
fael Lima, Hugo Santiago, Mau-
rício Ferreira (Zebu), Ricardo 
Sayão, Fernando Bilibio, Sér-
gio Lião (Pivete), Marcelo Ma-
russo e Marco Leão.

A cada semana, são forma-
das oito duplas diferentes pa-
ra a realização das rodadas, in-
tercalando parcerias entre jo-
gadores dos dois rankings. Ao 
final das 15 rodadas, os cam-
peões de cada grupo,  além da 
premiação em troféus, ficam 
isentos do pagamento da taxa 
de confraternização, enquanto 
o valor dos demais é definido 
pela classificação, variando de 
R$ 50 a R$ 350. O campeão do 
Ranking B garante acesso ao 

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

Ranking A na edição seguinte, 
ocupando o lugar do oitavo co-
locado da elite, que é rebaixa-
do. O encerramento está pro-
gramado para o dia 8 de junho.

A Americana Tennis Center 
fica na marginal da Via Anhan-
guera, km 125,5, sentido inte-
rior. Há vários anos, O JOGO
acompanha e divulga com ex-
clusividade o torneio.

Contundidos,
Dei Santi e
Soutello não
participam
desta edição

Ricardo Sayão é um dos 
jogadores do torneio

1ª RODADA - 9/2
Fred Faé/Rafa x Rogério/Hugo

Fred Carvalho/Zebu x Franco/Sayão
Pirão/Bilibio x Tiago/Pivete

Robão/Marusso x Fábio/Marco

ZARAMELO JR.

O gestor de plataforma es-
portiva Joel Olla Junior infor-
mou que a largada da tempo-
rada 2022 do Circuito Aberto 
de Raquetinha será em mar-
ço, provavelmente na primei-
ra quinzena. Nesta sexta-feira 
(21), ele tem reunião agendada 
para definir o local da primeira 
etapa. Há duas opções: Winner 
Academia, em Santa Bárbara 
d´Oeste, e CAT (Clube Amiza-
de de Tênis), em Nova Odessa.

De acordo com Joel, criador 
do Circuito e responsável pelo 
Raquetinha.Com, serão 10 eta-
pas ao longo do ano, passando 
por nove cidades: Americana, 
Nova Odessa, Capivari, Santa 
Bárbara d´Oeste, Campinas, Ri-
beirão Preto, Bragança Paulista, 
Santos e São Paulo. “Este é o 
desenho que temos para o Cir-
cuito em 2022 e esperamos de-
senvolvê-lo. Claro que estamos 
atentos ao momento que o País 
vive pela pandemia, mas esta-
mos otimistas”, afirmou Joel.

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

Joel é gestor do 
Circuito Aberto
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Patrimônio de Americana, aos 78 anos o tradicional Bar 
Flamengo tem muitas histórias pra contar. Funcionando 
desde 1944 na esquina das ruas Tamoio e Ary Meirelles, 
número 229, na Vila Gallo, foi fundado por Antônio Bo-
relli e ficou conhecido por vender a famosa cerveja Faixa 
Azul e a caipirinha com pinga Saltinho em cadeiras em-
palhadas. O bar é uma homenagem ao Flamengo Fute-
bol Clube de Americana, que teve sede provisória no lo-
cal, onde se reuniam atletas e diretores. O local continua 
fazendo história e, apesar das mudanças sociológicas, a 
tradição na reunião dos amigos só se intensificou e a fa-
mília de butequeiros aumenta ano após ano. O cardápio 
inclui salgados, lanches, porções e pizzas, além da sucu-
lenta feijoada, o virado paulista e as dobradinhas. A fa-
chada, agora revitalizada, é um convite para o encontro 
com os amigos. O comando é  de Augusto Geraldino, o 
conhecido Sardinha, proprietário do tradicional bar há 
39 anos. A confraternização dos amigos agitou o final de 
ano com churrasco, descontração e cerveja bem gelada!

Hélio ‘Fumaça’ da Costa e
Augusto ‘Sardinha’ Geraldino

Helton Casagrande e
Edersandro Pinheiro

Gerson Sallati e Renan BortolatoMarcos Fuziwara

Noboru Tsuda, leia-se
Rúcula, Picanha & Cia

Narciso Gergelin Celso Lahr, Luiz Carlos Scaglia e ‘Papagaio’

Waldemar Jurgensen
e José Meneghel

Bertinho Gallo
e Sérgio Banana

Marcelo Amad
e Mário Zan
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TURBINADA 
FAKE!
Ai ai ai... E a lulu barbarense 
de meia idade que caiu 
na badalação e sambou 
muito na cara da Covid no 
pagode com rasante de 
rycos e badalados?! A fuefa, 
que incorporou a rainha 
de bateria, só sossegou 
o gingado depois que o 
bojo, aquele artefato que 
preenche e amplia os seios 
pequenininhos, escapou 
e saiu quicando pelo 
salão. A Marilú ganhou 10 
de empolgação e samba 
nos pés, mas nota 0 na 
cenografia. Acorda, Alice!

VELINHAS!
Apagando velinhas 
nessa sexta-feira: Mike 
Uchôa, José Ricardo 
Camargo Neves, Flávia 
Guidolin, Alexandre Santa 
Catharina, Sonne Basseto, 
Silvania Nacci e Marcela 
Rosolen. No sábado é a 
vez de Marilí de Camargo, 
Fernanda Vertonha de 
Oliveira (foto), Mariana 
Firens Bruno Matos, 
Henrique Tamborlin, 
Karol Rosolen, Adriana 
Zabani e Ricardo Buzzo 
comemorarem idade 
nova. No domingo, Wesley 
Cotrin, Talita Kawamata, 
Osvaldo Klein Neto Foca 
e Claudia Cia Worschech 
são aniversariantes do dia.

Da varanda da bodega, a paisa-
gem é de vinhedos a perder de 
vista. Ao fundo, o Cordón del 
Plata coberto de neve emoldu-
ra o cenário. No ar, o inebriante 
cheiro é de um autêntico corte 
de carne argentino sendo assa-
do em meio às uvas. Nas mãos, 

a taça é da melhor safra de mal-
bec. Alheios a essa tranquilida-
de, montanhistas e aventurei-
ros percorrem a Cordilheira dos 
Andes em busca de adrenali-
na. O encantador cenário é de 
Mendoza, na Argentina. Com 
130 vinícolas (bodegas, em cas-

telhano) abertas à visitação, 
Mendoza é uma eno-disney 
tanto para iniciados como para 
iniciantes. Um grupo de ameri-
canenses fez pit stop pelas me-
lhores vinícolas do local com 
degustações especiais tendo 
os mais belos cenários. Salud!

Ariane e Oscar Berggren, na Pulenta Estate

Gisele Scuro e Adilson Pimentel, na Bodega
Domaine Bousquet, no Vale Del Uco Degustação na Viña Cobos

Amanda Moreira Joaquim e
Douglas Joaquim, na Bodega Viña Cobos

Andres Vignoni, jovem
enólogo da Viña Cobo

Patrícia e Wladmir Silveira
visitando a Pulenta Estate
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FAM REALIZA PROVA DE BOLSAS
ENSINO SUPERIOR

ALEX FERREIRA

A FAM (Faculdade de Ame-
ricana) realiza neste domin-
go (23), a partir das 14 horas, 
mais uma edição da Prova de 
Bolsas, que é online e consis-
te em uma redação. A pro-
va oferece até 100% de des-
conto. A inscrição é gratuita 
e poder ser feita até as 23h59 
de amanhã (22). Todas as in-
formações estão disponíveis 
no site fam.br.

A FAM já ofereceu mais de 
10 mil bolsas de estudos, con-
tribuindo para a profissio-
nalização de muitos jovens 
de Americana e região. Atra-
vés da Prova de Bolsas, Bru-
na Soares da Silva conseguiu 
100% de desconto no curso in-

teiro e está realizando um so-
nho. “Desde criança, sonhava 
em ser advogada”, disse.

Assim como a maioria dos 
estudantes, para Bruna tam-
bém cursar Direito era um so-
nho distante por questões fi-
nanceiras. Ela, porém, deixou 
a diversão de lado e focou 
nos estudos.

“Depois da inscrição, estudei 
todas as noites e finais de se-
mana. Alguns amigos comen-
taram que era difícil tirar 100% 
e que, com muita sorte, conse-
guiria 50%”, comentou.

O estudo deu resultado e 
Bruna foi contemplada com 
o maior desconto da Prova 
de Bolsas, sendo aluna da Fa-
culdade de Americana des-
de agosto de 2020. “Confes-

so que no domingo da prova, 
minha cabeça e minha fé men-
talizavam uma bolsa de 50%. 
Quando recebi o resultado fi-
nal, fiquei sem acreditar, mas 
vi que todo esforço e ener-

gia tinham valido a pena. Pa-
ra mim, é um orgulho ser aluna 
bolsista da FAM”, comemorou.

No total, o candidato tem 
mais de 45 cursos de gradua-
ção, em diversas áreas do co-

Inscrições
podem ser
feitas até
amanhã pelo
site fam.br

MEGA SALDÃO

PAGUE MENOS SUPERA EXPECTATIVAS
ELISAMA REIS

O Mega Saldão da Rede Super-
mercados Pague Menos, que 
aconteceu no último dia 7, foi 
considerado sucesso. A ação, 
destinada aos clientes cadas-
trados no Clube Leve Mais, te-
ve grande quantidade de itens 
em promoção. “O saldão supe-
rou as expectativas e metas es-
tipuladas. Atingimos mais de 
90% do público-alvo e ficamos 

muito satisfeitos com a adesão 
destes clientes”, disse a gerente 
de Inteligência Natalia Simões.

Segundo ela, houve grande 
movimento de compras, tan-
to nas lojas físicas como no 
e-commerce. “Os dois canais, 
que possuem públicos diferen-
tes, bateram a meta. Para es-
se desempenho, utilizamos do 
nosso setor de Inteligência, que 
fez estratégias distintas en-
tre os canais, garantindo assim 

mais efetividade. As vendas do 
e-commerce foram sucesso no 
saldão e conseguiram atingir 
nível 20% maior do que no ano 
passado. O Mega Saldão é a se-
gunda data que mais vende no 
Pague Menos, depois da Verde 
Friday”, citou Natalia.

Os setores que mais atraí-
ram o consumidor no Mega Sal-
dão foram os de higiene básica 
e açougue. “Em janeiro, todo 
mundo é impactado com tan-

tas contas a serem pagas, por 
ser um período em que o po-
der de compra fica mais com-
prometido. Então, oferecer um 
dia de ofertas tão agressivas 
no começo do ano proporciona 
aos clientes a oportunidade de 
economizarem nas compras de 
supermercado. Com ações co-
mo essa, cumprimos a nossa 
missão, que é fazer a vida dos 
nossos clientes melhor”, con-
cluiu Natalia Simões.O Pague Menos possui 31 lojas em várias cidades

DIVULGAÇÃO

nhecimento. “Esta é a primei-
ra prova de bolsas do ano. É 
a melhor oportunidade para 
aqueles que buscam o melhor 
futuro profissional, com gran-
de estrutura e corpo docente 
de muita qualidade”, disse o di-
retor da FAM, Gustavo Azzolini.

Azzolini destaca estrutura 
e corpo docente da FAM

DIVULGAÇÃO
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GALLO ANUNCIA EQUIPE NO RB
NOMES

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Novo vice-presidente de Fu-
tebol do Rio Branco, Luís Gui-
lherme Campana Gallo dis-
se ao O JOGO, terça-feira (18), 
que anunciará nesta sexta-fei-
ra (21) alguns nomes de sua 
equipe de trabalho para a tem-
porada 2022, tanto na direto-
ria como na comissão técnica.

Embora Gallo não te-
nha adiantado nenhum no-

me, é praticamente certo que 
um dos diretores será o mé-
dico Rafael Panhoca, amigo 
de infância do vice-presiden-
te e que já há duas tempordas 
vem atuando no futebol do Rio 
Branco. Na comissão técnica, 
Tony Ferreira deve ser confir-
mado como gerente.

Gallo também deve dar de-
talhes sobre a contratação do 
técnico para o Campeonato 
Paulista da Segunda Divisão.

VICES
Além de Luís Guilherme Cam-
pana Gallo no Futebol, o pre-
sidente Gilson Bonaldo confir-
mou, semana passada, os vi-
ces para seu novo mandato - 

de janeiro de 2022 a dezem-
bro de 2023. São eles: Cláu-
dio Luiz Bonaldo (Adminis-
trativo), Vinicius Carreon Fer-
raz (Financeiro), Moisés Arnal-
do Gonçalves (Social), Marcos 
Antonio Andreoli Junior (Es-
portes) e Jesus Desidério dos 
Santos (Patrimônio).

SEDE NÁUTICA
O vice Financeiro Vinicius Car-
reon informou que a sede náu-
tica do Rio Branco, na região 
da Praia dos Namorados, es-
tá passando por reformas no 
gramado e no sistema de ilu-
minação dos camposs pa-
ra a 8ª Copa MagSac Emba-
lagens de Futebol Minicampo, 

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A 62ª edição do campeona-
to de minicampo do Vetera-

nos tem abertura nesta sexta-
-feira (21), no clube de campo, 
no São Luiz, com a realização 
de quatro jogos. Tabatex Têxtil 
x Galmar Ferramentas (19 ho-
ras) e Distema Decorações x 
Ecosu Sucatas (20h15) são os 
confrontos do master, enquan-
to o senior terá Joia Calçados x 
Dama Bier (19 horas) e Ecosu x 
JRT Hobbies (20h15).

A primeira rodada será 
complementada amanhã. A 
programação da intermediária 
marca JRT Hobbies x Z Sport 
(14h40), Persianas Souzaflex x 
Ecosu Sucatas (15h50) e Op-
tilar Óptica x Supermercados 
Pérola (17 horas).

Nas outras duas catego-
rias, os jogos são Acapulco 
Imóveis x Hitscolor (15h30) e 

Help Parafusos x Posto São Vi-
to (16h40), no master, e Termo 
Americana x Tec-Têxtil (15h30) 
e Casa do Construtor x Bar do 
Zé Carlos (16h40), no senior.

A disputa prevê jogos em 
turno e returno. Na interme-
diária, o primeiro colocado 
avança direto às semifinais, en-
quanto os demais jogam a re-
pescagem valendo mais três 

MINICAMPO

VETERANOS ABRE CAMPEONATO HOJE

vagas. No master e senior, to-
dos se classificam às quartas 
de finais, que terão jogos no 
cruzamento olímpico - 1º x 8º, 

2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º - para 
definir os semifinalistas.

A categoria super master 
tem início em 8 de fevereiro.

Vanderlei defende o gol da Casa do Construtor

ZARAMELO JR. | O JOGO | 14 DE AGOSTO DE 2021

que tem abertura prevista pa-
ra o próximo dia 27. “Nos cam-
pos, colocamos grama em al-
guns pontos e fizemos adu-
bação. E a iluminação está 
sendo trocada por lâmpadas 
de led”, explicou Carreon. De 
acordo com ele, o trabalho es-
tá sob responsabilidade do en-
cerregado Fábio dos Santos.

Luis Guilherme Gallo 
está no comando do 
futebol do Rio Branco

WADO PELLIZONI | 15 DE SETEMBRO DE 2020
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ANDRÉ JR REALIZA SONHO NA STOCK
AUTOMOBILISMO

CLEBER BERNUCI

A equipe Hot Car Competi-
ções vai para a 22ª tempo-
rada de sua história na Stock 
Car Pro Series, e pelo segundo 
ano sob a chefia de Babi Ro-
drigues, já definiu seus pilotos 
para a temporada que come-
ça no dia 13 de fevereiro com a 
Corrida de Duplas em Interla-
gos, São Paulo.

O time sediado em Cajamar 
terá não dois, mas três pilotos 
para seus dois carros. A Hot 
Car continua com Tuca Anto-
niazi, que vai para sua terceira 

temporada completa na prin-
cipal categoria do automobilis-
mo brasileiro, e com Felipe La-
penna, que trouxe bons resul-
tados ao time em 2021.

A novidade é a chegada 
do estreante André Moraes Jr, 
que irá disputar algumas eta-
pas nas quais Antoniazi terá 
de se ausentar em virtude de 
compromissos profissionais.

O caçula do time vem de 
Americana, tem 22 anos de ida-
de e em seis anos de carreira 
conquistou quatro títulos, o mais 
recente deles no Campeonato 
Brasileiro de Endurance, na clas-
se GT4. André Jr se junta à Hot 
Car, equipe pela qual em 2017 e 
2018 foi vice e depois campeão 
do Mercedes-Benz Challenge. 

Piloto de
Americana
substituirá
Antoniazi em
algumas provas

ZARAMELO JR.

O americanense André Mo-
raes Jr estará em dose du-
pla nas pistas na temporada 
2022. Além da Stock Car, ele 
confirmou presença no Im-
pério Endurance Brasil e vai 
em busca do bicampeonato 
da classe GT4 - foi campeão 
no ano passado. Na Stock 

Car, o piloto de Americana 
estará em quatro etapas. No 
Endurance, nas oito que fa-
zem parte do calendário, en-
tre março e dezembro. “Co-
mo as datas não coincidem, 
dá para correr nas duas ca-
tegorias. Vamos nessa”, afir-
mou Andre Jr, em contato 
com a redação do O JOGO. 
A Associação dos Pilotos de 

Endurance divulgou, semana 
passada, o calendário deste 
ano. A abertura será em 26 
de março, em Goiânia, e o 
encerramento em 10 de de-
zembro, em Interlagos. Tam-
bém estão confirmadas cor-
ridas em Mogi Guaçu e San-
ta Cruz do Sul-RS. Duas eta-
pas (segunda e quarta) ain-
da não têm locais definidos.

PILOTO VAI EM BUSCA DO BI NO ENDURANCE

Após experiência na Stock Light 
(hoje Stock Series) em 2019, An-
dré foi terceiro colocado no Bra-
sileiro de Endurance em 2020 e 
confirmou o título no último ano. 
Ele também foi campeão paulis-
ta e brasileiro de Fórmula 1600.

“É a primeira parte da realiza-
ção de um sonho. Estou muito 
animado porque qualquer pi-
loto do automobilismo brasi-
leiro sonha em correr na Stock 
Car, que tem um grid extrema-
mente competitivo e disputa-
do. Estou feliz, tranquilo e com 
a consciência de que vou dar o 
meu máximo dentro e fora do 
carro”, disse o americanense.

“A equipe é como uma se-
gunda casa para nós, dado o 
longo relacionamento que te-

mos com a Babi (Rodrigues, 
chefe da Hot Car Competi-
ções e filha do lendário Ama-
deu Rodrigues (1955-2020), 
que tínhamos também com o 
Amadeu, então é um passo na-
tural e sou grato pela oportu-
nidade que a Hot Car tem me 
dado”, acrescentou Andre Jr, 
que fará sua estreia já na Cor-
rida de Duplas, como parcei-
ro de Tuca Antoniazi. O gaú-
cho tem compromissos profis-
sionais que coincidem com al-
gumas datas da temporada, e 
nestas terá o piloto de Ameri-
cana em seu lugar.

A temporada terá 10 finais 
de semana contando 12 etapas, 
com início em 13 de fevereiro e 
conclusão em 20 de novembro.

André Jr estará em duas categorias na temporada 2022

DIVULGAÇÃO


