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Os campeões do Finals do Ranking Winner de Tênis serão 
definidos neste final de semana, com o ganhador da elite 
premiado com viagem para ver o Roland Garros, em Paris. P. 7

HORA DO
FINALS

ZARAMELO JR. | O JOGO | 25 DE JANEIRO DE 2022

Luiz Felipe está na luta pelo título 
do grupo de elite do Ranking

Lucas Meneno integrou quarteto 
da Grae Assesoria Esportiva que 
sagrou-se campeão na BR135, 
prova de 217km e uma das 
mais difíceis do mundo. P. 12

ULTRAMARATONA

O americanense Michel de 
Carvalho estreou esta semana 
na elite do Campeonato Paulista 
como quarto árbitro em jogo 
na arena do Corinthians. P. 3

ARBITRAGEM

RODINEI HIGA

ARQUIVO PESSOAL
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T odos sabem que exercí-
cios de resistência e de 
longa duração, como pe-

dais ou corridas, fazem o atle-
ta suar muito e, assim, ficar de-
sidratado, o que pode diminuir 
sua performance e ocasionar 
náuseas e câimbras. Para que 
isso não ocorra, além de be-
ber água em quantidade nor-
mal durante o exercício, é preci-
so fazer a reposição de sais hi-
droeletrolíticos, que não é so-
mente aquele sal de cozinha 
que conhecemos, mas sim um 

conjunto formado por minerais 
como cloro, sódio, magnésio, 
potássio e iodo.

São esses minerais (eletró-
litos) que seguram a água no 
nosso organismo, ou seja, não 
deixam que ela evapore total-
mente com a transpiração. Mas, 
é importante você saber que 
também não adianta ingerir 
grandes quantidades de água, 
porque ela pode diluir os sais 
e gerar sintomas desagradá-
veis e intercorrências ao longo 
do exercício. Junto com os sais, 

é necessário ingerir algum tipo 
de açúcar, por isso recomendo 
utilizar a palatinose ou alguma 
mistura de carboidratos, como 
a maltodextrina, frutose e dex-
trose, que você encontra em 
farmácias e até em supermer-

cados específicos. Pode pedir 
no balcão ou para a atenden-
te por estes nomes mesmo. No 
mercado também podemos en-
contrar as cápsulas de sal, que 
podem vir em pacotinhos bem 
práticos que facilitam a ingestão.

Aqui na Acácia Farmácia de 
Manipulação temos as cápsu-
las de sais hidroeletrolíticos 
Run Salts, que são compostas 
por todos esses sais minerais 
(sódio, potássio, cloro e mag-
nésio) importantes para man-
ter a hidratação do corpo.

As Run Salts vêm em for-
mato de sachê unitários com 
quantidades bem balancea-
das para a prática cada espor-
te. Sua embalagem permite 
que você a coloque dentro do 
top ou da bermuda para utili-

COMO PREVENIR CÂIMBRAS DURANTE PEDAL OU CORRIDA DE LONGA DURAÇÃO?

ROBERTA TRAVASSOS
Farmacêutica magistral 
e gestora da Acácia® 
Farmácia de Manipulação

zar durante o treino. Além dis-
so, a embalagem não deixa a 
cápsula derreter.

Para manter a excelên-
cia no desempenho, o atle-
ta precisa se manter hidrata-
do durante e após o exercício 
de longa duração, através de 
água e da suplementação cor-
reta dos alimentos.

Em exercícios de resistência é importante 
fazer a ingestão de água e de sais 

hidroeletrolíticos para manter o desempenho 
e prevenir sintomas desagradáveis
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A Sanremo Racing Team participa domin-
go (30) da 25ª edição das 500 Milhas de 
Kart, considerada a mais importante prova 
de endurance do kartismo nacional e que 
pela primeira vez na história será no Kartó-
dromo Ayrton Senna, que fica no complexo 
do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. 
Com sete horas de duração, a largada está 
marcada para as 10h30.

A equipe de Americana, chefiada pelo 
preparador Ivan Milani, será formada pe-
lo americanense Douglas Pitoli (foto), os 
curitibanos Kaká Magno e Bernardo Hil-
bert, e o capivariano André Lebl.

“O kartódromo de Interlagos é como 
o quintal da minha casa, é a pista que 
mais andei na vida. Estou confiante para 
as 500 Milhas”, disse Pitoli, que foi cam-
peão de campeonatos de kart, chegou 
ao automobilismo e hoje faz parte do Pé 
de Chumbo. O traçado em Interlagos tem 
1.150 m de extensão e 12 curvas.

A programação teve início ontem (27) 
com os treinos livres. A tomada de tem-
pos para definição do grid será amanhã 
(29). A corrida no domingo será a partir 
das dez e meia da manhã, com transmis-
são do canal BandSports e flashes duran-
te a programação da Band. (ZARAMELO JR.)

SANREMO VAI 
À PISTA PARA 
AS 500 MILHAS

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE MAIO DE 2021

A Secretaria de Esportes de 
Americana informou que as 
aulas das escolinhas de várias 
modalidades serão retomadas 
a partir de fevereiro. As ativida-
des vinham ocorrendo com tur-
mas reduzidas desde o início 
da pandemia, mas agora serão 
normais seguindo os protoco-
los sanitários. Os interessados 
em participar devem se cadas-
trar no site da prefeitura - www.
americana.sp.gov.br.

As modalidades disponí-
veis são atletismo (8 a 14 anos), 

badminton (6 a 10 anos), bas-
quete feminino (7 a 13 anos), 
beach tennis (11 a 14 anos), bi-
cicross (a partir de 6 anos), bi-
ribol (acima de 12 anos), ciclis-
mo (7 a 16 anos), escola de go-
leiros (7 a 18 anos), futebol (a 
partir de 7 anos), futsal mascu-
lino (9 a 12 anos), handebol fe-
minino (10 a 16 anos), handebol 
masculino (10 a 20 anos), ju-
dô (a partir de 4 anos), karatê 
(a partir de 5 anos), kung fu (a 
partir de 7 anos), skate (a par-
tir de 6 anos), tênis de mesa (8 

a 14 anos), tênis (5 a 17 anos), 
terceira idade (a partir de 60 
anos), vôlei adaptado (a partir 
de 60 anos), vôlei de praia (5 a 
17 anos), vôlei masculino e femi-
nino (a partir de 12 anos) e xa-
drez (sem limite de idade).

Em algumas modalidades, a 
Secretaria de Esportes mantem 
parcerias, como, por exemplo, 
karatê e futebol com Instituto 
Jr Dias, basquete feminino com 
a Unimed, beach tennis com a 
Rimini e atletismo com projeto 
Velozes em Ação. (ZARAMELO JR.)

ESCOLINHAS VOLTAM COM ATIVIDADES

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE JULHO DE 2018
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O americanense Michel de Ca-
margo fez esta semana sua es-
treia na elite do Campeona-
to Paulista como quarto árbi-
tro no jogo Corinthians x Fer-
roviária, em Itaquera, zona les-
te de São Paulo. Foi a concre-
tização do sonho iniciado em 
2015 na Copa Americana de 
Futebol Evangélico, a convite 
do esportista Henrique Silveira.

Aos 31 anos, casado com 
Bruna e pai de Samuel, de um 
ano e cinco meses, Michel é 
servidor público municipal e 
atua como escriturário no Ciep 
do bairro São Vito. Está cur-
sando faculdade de Educação 
Física e planeja subir mais de-
graus na arbitragem, mas, co-
mo ele próprio diz, “tudo com 
os pés no chão”.

No início da semana, no in-
tervalo da pré-temporada rea-
lizada pela Federação Paulista 
de Futebol (FPF) no Oscar Inn, 
em Monte Sião, divisa de São 
Paulo com Minas Gerais, o ár-
bitro de Americana conversou 
com O JOGO. Confira!

Você também faz parte 
daquele grupo que entrou 
na arbitragem porque 
não deu certo como 
jogador de futebol?
MICHEL DE CAMARGO Sim (ri-
sos). Tentei ser jogador. Como 
não consegui, virei árbitro para 
continuar no futebol.

FOTOS: RENAN CAMARGO | DIVULGAÇÃO

Como foi seu início 
na arbitragem?
MICHEL Comecei através do 
convite do Henrique Silveira 
na Copa Americana, que hoje 
já não acontece mais, mas por 
muito tempo foi referência em 
competição entre igrejas. Isso 
foi em 2015, aproximadamente.

Quando você fez o curso de 
arbitragem e qual seu primeiro 
jogo em campeonato da FPF?
MICHEL Fiz o curso de arbitra-

gem em 2017 e 2018. E o pri-
meiro jogo foi Flamengo de 
Guarulhos 1x1 Atibaia, pelo 
Campeonato Paulista Sub-11. 
Foi no dia 24 de junho de 2018.

E no profissional?
MICHEL No profissional, ape-
nas como quarto árbitro na Se-
gunda Divisão, a famosa Bezi-
nha. E amanhã (terça-feira), 
vou fazer Corinthians x Ferro-
viária na Série A1 também co-
mo quarto árbitro.

Você apitou na Copa 
São Paulo este ano, né?
MICHEL Fiz jogos em to-
das as categorias da Federa-
ção, até o sub-20, e agora em 
2022 estive sim na Copinha. 
Apitei quatro jogos na 1ª fase 
e fiz um quarto árbitro na 2ª. 
Foi a primeira Copa São Pau-
lo que trabalhei.

A pré-temporada que 
você está no Oscar Inn é 
para o profissional ou para 
categorias de base?
MICHEL A pré-temporada é do 
profissional, porém, quem de-

termina o planejamento e ca-
tegorias é tudo a Federação. 
Posso ser escalado tanto pa-
ra jogos profissionais como de 
categorias de base.

Você tem pretensão 
de chegar ao quadro 
da CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol)?
MICHEL Tudo depende das es-
calas e atuações, pois essa in-
dicação ao quadro nacional 
parte somente da FPF. É ela 
quem indica os árbitros.

Americana tem três ex-
árbitros (Maurício Fioretti, 
José Henrique de Carvalho e 
Anselmo da Costa). Você tem 
contato com algum deles?
MICHEL Depois que comecei 
a apitar em Americana, pas-
sei a ter contato com o José 
Henrique. Temos grande ami-
zade até os dias de hoje. Ele 

me ajudou muito com orien-
tações desde o início da mi-
nha carreira.

Tem algum árbitro em 
quem você se espelha?
MICHEL Não digo espelhar, 
mas buscar referências. Em 
São Paulo, atualmente, temos 
grandes árbitros, principal-
mente no quatro internacional, 
como o Raphael Claus, Luiz 
Flávio de Oliveira, Flávio de 
Souza. São árbitros que sem-
pre buscamos referências pa-
ra trazer para nossas atuações.

Qual seu sonho? Até onde 
você espera chegar?
MICHEL Acredito que o sonho 
de todos os árbitros é a Copa 
do Mundo, mas hoje tenho o 
objetivo de seguir subindo os 
degraus, tendo consciência de 
onde estou e buscar o próximo 
passo. Pés no chão, sempre!

Árbitro de
Americana
estreou na A1
em jogo do
Corinthians
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

Instagram @zaramelojr
e-mail zaramelojr@jornalojogo.com.br
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MOMENTO HISTÓRICO
A final da Copa São Paulo de Futebol 
Junior, terça-feira (25), no Allianz Par-
que, na zona oeste da capital, não foi 
marcante apenas para o Palmeiras, que 
goleou o Santos por 4 a 0 e conquistou 
pela primeira vez o título do tradicional 
torneio. Foi também um momento his-
tórico para a americanense Izabele Oli-
veira, a Iza, 25 anos, que fez parte da 
equipe de arbitragem como assisten-
te. Ficou na linha perto da Mancha Ver-
de, não cometeu nenhum erro, anulou 
um gol do Palmeiras anotando impedi-
mento com precisão e, na hora que es-
quentou o clima entre a molecada, en-
trou em campo e se impôs contendo os 
mais nervosinhos. Ex-jogadora de bas-
quete de Americana, Iza é competente, 
dedicada, profissional e humilde. Entre-
vistei ela duas vezes, uma no progra-
ma que tinha na tv e outra para o jornal. 
Tem futuro brilhante. E merece!

FESTA EM FAMÍLIA
O empresário Juninho Sacilotto, que 
raramente perde jogo do Palmeiras no 
Allianz, marcou presença na final da 
Copa São Paulo. Como sempre, esta-
va acompanhado dos filhos Amanda e 
Bruno. Voltaram a Americana radian-
tes de alegria com o título do Palestra.

INAUGURAÇÃO DA SKYFIT
Em sociedade com o cantor e ator Lucas Lucco, o empresário Henrique 
Leopoldino inaugurou sábado (22) a unidade de Santa Bárbara d’Oeste 
da Skyfit Academias, que fica no Jardim Firenze. O prefeito Rafael Piove-
zan e o empreendedor Bruno Berardo (dono da franquia Skyfit) marcaram 
presença na solenidade. A unidade tem 1200m² com salas de musculação, 
dança e funcional, além de área exclusiva para cardio. E os horários para 
atividades são diversos: de segunda a quinta, das 6 às 23 horas; sexta, das 
6 às 22 horas; sábado, das 9 às 17 horas; e domingo e feriado, das 9 às 14 
horas. Mensalidade a partir de R$ 79,90. Estive lá e fiquei impressionado 
com os equipamentos e aparelhos. Muito show de bola!!!

ILUMINAÇÃO NO 
TERRAMÉRICA
O vereador Thiago Brochi está preocupado com a 
questão de iluminação nas ruas e avenidas na região 
do Jardim Terramérica, que concentra vários espaços 
que reúnem esportistas de modalidades como ciclis-
mo, corrida de rua, futevôlei, beach tennis, tênis e ra-
quetinha, além do público que pratica atividades por 
qualidade de vida. Quem frequenta a região no pe-
ríodo noturno sabe dos riscos e insegurança gerados 
pela iluminação que chega a ser precária em vários 
pontos. Na sessão de ontem (27) da Câmara, foi rela-
cionada indicação de Brochi sugerindo que a prefei-
tura faça a troca por lâmpadas de led em toda exten-
são da Avenida Giconda Cibin. O parlamentar, que é 
líder de Governo, espera convencer a administração 
a investir também na iluminação em outros pontos.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM ARQUIVO PESSOALZARAMELO JR. | O JOGO | 22 DE JANEIRO DE 2022

DIVULGAÇÃO
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APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A 17ª edição do Kart Pé de 
Chumbo - Copa Sópneus 
Goodyear 2022 -, com início 
em março, terá a disputa por 
duplas como uma das novida-
des na temporada. Num total 
de 13 conjuntos, envolvendo 
pilotos das categorias Pro e 
Light, a formação de cada um 
deles foi definida esta sema-
na. “Utilizamos critérios téc-
nicos para compor as duplas 

com o maior equilíbrio possí-
vel”, afirmou o presidente e pi-
loto Marcelo Marusso.

O Campeonato de Duplas 
substituirá o de Equipes, que 
aconteceu nos últimos anos. 

“A disputa de Equipes (forma-
das por três pilotos) foi uma 
inovação do Pé de Chumbo e 
teve sucesso pleno. Agora, pa-
ra seguir inovando, vamos ter 
a competição de Duplas, que, 

certamente, será bem legal”, 
disse Marusso.

As duplas, de acordo com o 
presidente, levarão os nomes 
das empresas que patrocinam o 
campeonato. A classificação se-
rá através da pontuação dos pi-
lotos dentro das 20 corridas do 
ano. Os três melhores conjuntos 
serão premiados com troféus 
ao final da temporada. “Claro 
que o campeonatos de pilotos 
é a principal disputa, mas tenho 
convicção que a competição de 
duplas será bastante interessan-
te e trará uma motivação a mais 
para cada um dos participan-
tes. Conversei com o pessoal 
e todos estão bastante motiva-
dos para encarar mais essa no-
vidade”, salientou Marusso.

Duplas levarão
os nomes das
empresas que
patrocinam o
campeonato

Divulgado no final do ano 
passado, o calendário da 17ª 
Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo marca 
a abertura para o Kartódro-
mo San Marino, em Paulínia, 
no dia 19 de março. Ao to-
do, a temporada 2022 terá 
10 rodadas duplas, ou se-
ja, 20 corridas ao longo do 
ano - o encerramento está 
previsto para 19 de novem-
bro, no mesmo local.

As demais etapas serão 
nos dias 2 de abril (Limeira), 
21 de maio (Araraquara ou 
Paulínia), 4 de junho (Paulí-
nia), 25 de junho (Vespasia-
no), 6 de agosto (Paulínia), 

10 de setembro (Itu), 1 de 
outubro (Paulínia) e 22 de 
outubro (a definir).

Além das 10 etapas, o ca-
lendário marca também duas 
solenidades, que reúnem pi-
lotos, patrocinadores e con-
vidados. A de encerramento, 
em 22 de novembro, será no 
Hotel Florença, com a entre-
ga de prêmios aos destaques 
do ano. A de abertura, em 12 
ou 14 de março, a associação 
que organiza o campeona-
to ainda avalia local. No grid 
de 26 pilotos, haverá dois es-
treantes: Dênis Barbosa, na 
Pro, e Rafael Nascimento, na 
Light. (ZARAMELO JR.)

ABERTURA ACONTECE NO
SAN MARINO, EM MARÇO

KART

Alberth está no grid da 15ª edição do PD’Chumbo

AS DUPLAS...
EXXMED

Rafael Contatto
Rodrigo Pestana

NEWCOATES
Rogério Pompermayer

Fábio Santarosa
PERENA SEGUROS

Douglas Pitoli
Carlos Barbosa

USI PARA TODOS
Théo Trevisani

Ederson Rodrigues
META/COMFER

Fernando Santo André
Ivan Dantas

TATU SHOPPING FRUTAS
Giovanni Pamfílio

Fernando Rodovalho
NOTÍCIA FM
Patrik Neves

Givago Nunes
GOODYEAR

Marcelo Marusso
Osvaldinho Nogueira

SÓPNEUS
Marcelo Contatto
Rafael Barberato

POSTO PALMAS DE OURO
Carlinhos Carrion

Paulo Rosa
LUCHINI MÓVEIS 

PLANEJADOS
Alberth Janjon
Mayckon Mota

TWISY VIAGENS
Neto Candido
William Saura

ERALDO TINTAS
Dênis Barbosa

Rafael Nascimento

Carrion (14) e Paulo (05) formam uma das duplas da temporada 2022 do Pé de Chumbo

ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE OUTUBRO DE 2022

ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE OUTUBRO DE 2022
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celioautomoveis.com.br

19 3406-4224
Av. Paulista, 207 • Colina • Americana

BEACH TENNIS

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr @zaramelojr

O Torneio Relâmpago de 
Beach Tennis, organizado 
por Joel Olla Junior, do Ra-
quetinha.Com, movimentou 
54 jogadores nas quadras da 
Rimini, no Frezzarin, sába-
do (22). “O objetivo foi reto-
mar as atividades competiti-
vas, além de promover a re-

integração dos alunos e clu-
bistas após o recesso de final 
de ano”, disse Joel.

A disputa aconteceu em 
quatro categorias. Na Mista, 
Adamo Rodrigues e Amanda 
Merchiori Rodrigues foram os 
campeões, com vitória sobre 
Luiz Felippe Campana (Pe-
po) e Júlia Campana Romi por 
6/4. Na Feminina, o título fi-
cou com Samira Mioto e Caro-

line Jubertoni, que superaram 
Yasmin Sentoma Vieira e Mai-
ne Sentoma Campana por 6/1.

Na Masculina, em jogo bas-
tante equilibrado, Giuliano 
Vendramini e Adamo Rodri-
gues ganharam de Jaison Gi-
menes Ferreira e Edson Shi-
gueo Oda por 7/5 e sagraram-

-se campeões. E na Kids, os 
melhores foram Miguel Gui-
dolin e Yasmin Sentoma Viei-

Samira e Caroline, entre as mulheres, e Giuliano e Adamo, entre os homes, conquistaram títulos da Rimini

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 22 DE JANEIRO DE 2022

ra, que venceram Guilher-
me e Eduardo Mafra por 6/2. 
O Circuito de Beach Tennis 
do Raquetinha.Com come-
ça hoje (28) e vai até domin-
go (30), em Capivari, com a 
disputa do Torneio de Verão. 
Os jogos serão no comple-
xo de quadras do Beach Clu-
be Panserini. Duplas de toda 
região estão inscritas em di-
versas categorias.

DUPLAS DE AMERICANA SE 
DESTACAM EM PIRACICABA
ZARAMELO JR.

 @zaramelojr

Três duplas de Americana se 
destacaram no 1º Torneio Pé 
na Areia de Beach Tennis, que 
aconteceu durante o final de 
semana (22 e 23), em Piracica-
ba. José Henrique Oliveira de 
Andrade e Eduardo Assis fo-
ram os campeões da Masculi-

na C. Já José Henrique Pego-
rari e Gabriel Campana (LG Bi-
bi) ficaram em segundo lugar 
na Masculina B, mesmo de-
sempenho de Paula Carpanezi 
e Melissa Forti na Feminina C.

O torneio foi disputado nas 
quadras da Pé na Areia Bea-
ch Sports, que fica no bairro 
Areião, e reuniu duplas de toda 
região em diversas categorias.

Melissa e Paula foram vice-campeãs do torneio

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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ATIVIDADE FÍSICA
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TÊNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Os campeões do Finals do Ran-
king Winner de Tênis serão co-
nhecidos neste final de sema-
na no complexo de saibro da 
Winner Academia, em San-
ta Bárbara d’Oeste. As semifi-
nais das três categorias aconte-
cem amanhã (29), enquanto as 
finais serão no domingo (30). 
Vários prêmios serão entregues 
aos finalistas. O principal deles, 
ao campeão do grupo de elite, 
é uma viagem a Paris para as-
sistir ao torneio Roland Garros, 
um dos quatro da série Grand 
Slam - os outros são Australian 
Open, Wimbledon e US Open.

A programação deste sá-
bado é a seguinte: 8 horas - 
Alexander Zivkovic x Fernão 
Brandão, pelo Grupo C; 9h30 

- João Vitor x André Ferreira, 
pelo Grupo B, e Edson Couto x 
Márcio Aguiar, pelo Grupo A; 11 
horas - Mateus Creato x Eduar-
do Giraldelli, pelo Grupo B; 13 
horas - Luiz Felipe Borges Ro-

drigues (LF) x Guilherme Vitti, 
pelo Grupo A; e 16 horas - Bru-
no Andrade x Rodrigo Massaro, 
pelo Grupo C.

Os ganhadores fazem as fi-
nais do domingo. Os jogos es-
tão previstos para começar as 
8 horas e devem se estender 
até por volta das 17 horas.

O Ranking Winner movi-
mentou mais de 100 tenistas 
na temporada 2021, divididos 
em três grupos. Pelo regula-
mento, cada jogador teve que 
fazer duas partidas por mês. 
Ao final de cada um dos três 
quadrimestres, houve aces-
so e descenso entre os gru-
pos. Os oito melhores de ca-
da garantiram passagem para 
o Finals. A maioria dos partici-
pantes é de Americana e San-
ta Bárbara d’Oeste, mas tam-
bém foram às quadras joga-
dores de Nova Odessa, Suma-
ré, Campinas, Limeira e São 
Paulo. A Winner Academia fi-
ca na Avenida Comendador 
Emílio Romi, no distrito indus-
trial de Santa Bárbara d’Oeste. Edson Couto está entre os semifinalistas do Grupo A do torneio

ZARAMELO JR. | O JOGO | 25 DE JANEIRO DE 2022

NATAÇÃO FAZ 
“PENEIRA” NO CC
A Natação Americana realiza na 
próxima semana, entre quar-
ta (2) e sexta-feira (4), “penei-
ra” para as equipes de compe-
tição. Nos três dias, a atividade 
será das 14 às 15 horas, na pis-
cina do Complexo Poliesporti-
vo Milton Fenley Azenha - Cen-
tro Cívico -, no Jardim da Colina. 
A seleção é para crianças nasci-
das em 2012, 2013 e 2014.

Para participar, é necessário 
já ter frequentado aulas de na-
tação e ter domínio nos nados 
estilo crawl e costas. Não é ne-
cessário fazer inscrição anteci-
pada, bastando comparecer ao 
local em um dos dias da “penei-
ra” com pais ou responsáveis.  
A criança deve levar documen-
to de identificação, touca, ócu-
los de natação sunga ou maiô.

Há entre 10 e 12 vagas em 
aberto para as equipe de com-
petição da Natação Americana. 
(ZARAMELO JR.)
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A alegria é constância em seu 
dia a dia. Dona de um falar 
manso que abraça com pa-
lavras, Iara Bosco Santa Ro-
sa é daquelas personas que-
ridas, amiga pra todas as ho-
ras. Aniversariante da sema-
na, completando 50 anos com 
muito astral, ela recepcionou 
familiares e amigos no espa-
ço Seu Vinho, empresa dos fi-
lhos Lucca e Mayara, que ho-
menageia a paixão dela e do 
marido Toninho pelo universo 

dos vinhos. São mais de 240 
rótulos disponíveis e muitas 
novidades a caminho. Na am-
bientação, arranjos suntuo-
sos de rosas, gérberas e mini 
crisântemos multicores entre 
folhas desidratadas de euca-
lipto e balões personalizados. 
No buffet, comidinhas delicio-
sas e um irresistível presunto 
ibérico Pata Negra. Ah, o cus-
cuz mole era de comer de joe-
lhos! Chopp trincando de ge-
lado e vinhos tintos e brancos 

para saborear. O ponto alto 
da noite (repleto de emoção!) 
ficou para o lançamento de 
dois espumantes Seu Vinho, 
que homenageiam os saudo-
sos Eunice Delgado Bosco, a 
Vó Nice, e Antonio Santa Ro-
sa, o Vô Tonão. O espuman-
te em homenagem à Vó Nice 
é um “sur lie” Rosé Brut (50% 
Merlot + 40% Pinot Noir + 10% 
Chardonnay) e traz no rótulo 
o leque e as unhas vermelhas. 
Já o espumante em homena-
gem ao Vô Tonão é um “sur lie”  
Nature (75% Chardonnay + 
25% Pinot Noir) e traz no ró-
tulo o bastão da caminhada. 
Brinde de aniversário mais 
que especial. Uma noite de 
amigos, alegria e muita come-
moração. Parabéns, Iara!

Iara Bosco Santa Rosa com o maridão Toninho

Luciane e Rogério Bosco com as filhas Maitê e Lara

Iria Bosco

Silvana Meneghel

Mayara Bosco Santa Rosa
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VELINHAS!
Assoprando velinhas 
nessa sexta: Priscila Mello, 
Fernanda Panfilio, Karina 
Stocovich, Raquel Zocca, 
Andrea Souza Gayola 
e Katia Bordon. No 
sábado é a vez de Juliana 
Forti, Amanda Corral 
Furlan, Luan Brunharo, 
Silvana Rosineli (foto) 
e Eduardo Miletta 
Pedroso comemorarem 
idade nova. E no 
domingo, Augusto 
Simeoni, Rodrigo 
Alarcon, Alexandre Higa, 
Gabriela Pompeo, Bianca 
Tozzo, Marcos Duzzi e 
Elaine Mardegan são os 
aniversariantes do dia.

Lu Salim Fábia Bianco Caca Miante

Cidinha Santa Rosa com o casal 
Rosana e Neto Boschiero

Luciana e Ruy Morando Sara e Giba Vaccari Lu Campari e Rodrigo Matioli

Richard Moretti com a mulher Janete

Vanise Dainese e Eduardo Pereira

Lucca Bosco Santa Rosa com
a namorada Rafaela Dainese Luana Chaves e Diego Gimenes

Lili Lara e Renato Bosco

Débora e Brasa Ghisini

Espumantes que homenageiam
Vó Nice e Vô Tonão Cristiane Martins e André Ferreira
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AMERICANA RECEBE MAIS R$ 2,2 MI
SAÚDE

DA REDAÇÃO

Em cerimônia no CCL (Centro 
de Cultura e Lazer), terça-feira 
(25), o prefeito Chico Sardelli 
e o deputado federal Vander-
lei Macris anunciaram investi-
mento de R$ 2.233.417,20 em 
novos equipamentos para a 
Saúde de Americana. O recur-
so foi intermediado por Macris 
e pelo secretário da Casa Ci-
vil, Cauê Macris, junto à DRS-7 
(Departamento Regional de 
Saúde), órgão vinculado à Se-
cretaria de Estado da Saúde.

Os equipamentos de saúde 
serão destinados ao Hospital 
Municipal Dr.Waldemar Tebal-
di e à futura Unidade de Assis-
tência de Alta Complexidade 
em Oncologia (Unacon), em 
construção em área do prédio 

anexo do Hospital Municipal e 
também intermediada por Ma-
cris. Entre os equipamentos 
adquiridos estão um tomógra-
fo computadorizado, foco ci-
rúrgico, mesas cirúrgicas, mo-

nitor fetal, camas hospitalares 
e cadeiras de rodas.

 “Estamos renovando e 
equipando a Saúde de Ameri-
cana e estou muito feliz em fa-
zer este anúncio. Com o apoio 
do deputado Macris, consegui-

Sardelli e
Macris fazem
o anúncio
dos recursos
para cidade

COMANDO NACIONAL

ANDERSON BARBOSA

A sanitarista Maria Giovana For-
tunato, de Americana, ingres-
sou sexta-feira (21) no coman-
do nacional do PDT (Partido 
Democrático Trabalhista). Vi-
ce-presidente estadual do par-
tido, a ex-vereadora e presiden-
te municipal da sigla, participa-
rá efetivamente dos debates 
que definirão os rumos do PDT 
nas eleições deste ano.

“Estou muito feliz com esse 
novo desafio em um momen-
to importante da história na-
cional. O PDT é um partido que 
abre espaço para as mulheres 

em funções importantes e es-
pero que cada vez mais nós te-
nhamos representatividade em 
todos os setores da sociedade”, 
disse Maria Giovana.

Segundo ela, as mulheres 
conquistam cada vez mais es-
paço, mas é preciso ampliar a 
representatividade. “Apesar de 
alguns avanços, como é o ca-
so das cotas de gênero de 30% 
para candidaturas femininas 
nas eleições, nossa representa-
tividade ainda é baixa. No Con-
gresso apenas 15% são mulheres, 
por exemplo. Precisamos ocu-
par os espaços importantes e 
ter cada vez mais voz”, ressaltou.Maria Giovana defende maior participação das mulheres

DIVULGAÇÃO

mos contemplar as demandas 
tanto para a atenção básica co-
mo para o atendimento presta-
do no Hospital Municipal e ain-
da vamos equipar o centro de 
oncologia de Americana. Só te-
mos a agradecer o trabalho do 

deputado”, disse prefeito.
“Alguns destes equipamen-

tos estão se tornando obso-
letos e, além de substitui-los, 
vamos ampliar e qualificar o 
atendimento com novos itens 
antes indisponíveis, como me-

sa cirúrgica obstétrica e mesa 
cirúrgica para pessoas obesas, 
sistema de urodinâmica para 
a análise da bexiga, monitores 
fetal e de parâmetros de saú-
de, entre outros.”, acrescentou 
o chefe do Executivo.

Sardelli fala durante solenidade no CCL: investimento em equipamentos para Saúde

MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO

“Primeiramente anunciamos 
a vinda da Unacon e agora es-
tamos equipando e garantindo 
as condições de atendimen-
to para a nova unidade, que 
também contemplará o trata-
mento de câncer à população 
de Nova Odessa e Santa Bár-
bara d’Oeste. Americana pode 
contar sempre com nosso tra-
balho e nossa dedicação”, afir-
mou o parlamentar.

Também participaram do 
anúncio os secretários Dani-
lo Carvalho Oliveira (Saude) e 
Vinicius Zerbetto (Gestão de 
Convênios), a diretora-supe-
rintendente da Fusame (Fun-
dação de Saúde de America-
na), Lilian de Godoi, o presi-
dente da Câmara,  Thiago Mar-
tins, além de outros vereado-
res e autoridades.

REDUÇÃO DE ACIDENTES

O vereador Thiago Brochi 
(PSDB) reuniu-se em seu 
gabinete, com o capitão 
Theo e o 1º tenente Bec-
ker, da Polícia Militar Ro-
doviária. O objetivo do en-
contro foi conhecer deta-
lhes da implantação, em 
Americana, do projeto de 
acolhimento e assistên-
cia aos pedestres em si-
tuação de risco ou vulne-
rabilidade, visando dimi-
nuir e evitar casos de atro-
pelamentos em rodovias. 
O projeto inclui aborda-
gens e ações específicas 
junto aos andarilhos pa-
ra prevenir que sejam víti-
mas de trânsito nas rodo-

vias estaduais concessio-
nadas ou administradas 
pelo DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem). 
A iniciativa inclui a Polícia 
Militar Rodoviária, as con-
cessionárias que adminis-
tram rodovias e o poder 
público municipal. “Acom-
panho o trabalho desen-
volvido pela Polícia Mili-
tar Rodoviária e agora de-
batemos a implantação 
desse importante projeto, 
que vai ajudar a salvar vi-
das e dar mais dignidade 
aos pedestres em situa-
ção de risco ou vulnerabi-
lidade”, comentou Brochi. 
(DA REDAÇÃO)
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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

RIO BRANCO ABRE COPA MAGSAC
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Com a participação de quase 
300 sócios do Rio Branco, di-
vididos em 32 times de quatro 
categorias, tem início na próxi-
ma semana a 8ª Copa MagSac 
Embalagens de futebol mini-
campo. O campeonato se es-
tende até o final de junho. O vi-
ce-presidente Financeiro Vini-
cius Carreon Ferraz (Roller) in-
formou que foram feitas refor-
mas nos gramados e no siste-
ma de iluminação dos campos.

Os primeiros jogos na se-
de náutica serão da categoria 
super senior, quinta-feira (3), 
com esta programação: 19h15 - 

Kdecore x Alumiaço, Microges-
tão Sistemas x Casa do Cons-
trutor e Posto 7 x Estrudena; 
e 20h30 - Amantex x Vidro-
mania e MB Celulares x Pé de 
Chumbo.

Nesta categoria, os times 
se enfrentam em turno e re-
turno. Os dois primeiros colo-
cados passam direto às semi-
finais, enquanto os demais vão 
à repescagem em busca das 
outras duas vagas.

Nos jovens, a rodada de 
abertura será no sábado (5) 
com Alumiaço x Posto 7 e Del-
la Vita x Fogo Nobre, às 15 ho-

300 sócios do
clube estão
envolvidos na
disputa que
vai até junho

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A rodada de abertura da 62ª 
edição do campeonato de mi-
nicampo do Veteranos, sema-
na passada, teve 69 gols em 11 

jogos - média de 6,2. As par-
tidas com maior número de 
gols foram Tabatex 5x5 Gal-
mar Ferramentas, no mas-
ter, e Ecosu Sucatas 7x3 JRT 
Hobbies, no senior, enquanto 
a com menor número foi Op-
tilar Óptica 0x2 Supermerca-
dos Pérola, na intermediária.

Com três gols cada, os 
destaques individuais foram 
Tite (Galmar), Zequinha (Hits-
color), Kleber Milat (Tabatex), 

Neno (Ecosu) e Spock (Bar 
do Zé Carlos).

Com mais 11 jogos, a se-
gunda rodada acontece es-
ta semana, movimentando os 
times no clube de campo, no 
bairro São Luiz. A programa-
ção é a seguinte:

INTERMEDIÁRIA - ama-
nhã (29) - Ecosu x Linhas São 
Vito (15h30), Z Sport x Optilar 
(16h40) e JRT Hobbies x Per-
sianas Souzaflex (17h30).

SENIOR - hoje (28) - Bar do 
Zé Carlos x Joia Calçados (19 
horas) e JRT Hobbies x Casa 
do Construtor (20h15); ama-
nhã (29) - Termo Americana 
x Ecosu (16h15) e Dama Bier x 
Tec Têxtil (17h25).

MASTER - hoje (28) - Ecosu 
x Tabatex (19 horas) e Galmar x 
Help Parafusos (20h15); amanhã 
(29) - Posto São Vito x Acapul-
co Imóveis (16h15) e Hitscolor x 
Distema Decorações (17h25).

VETERANOS COMEÇA COM 69 GOLS

Ratinho, com a bola, no jogo da Termo Americana

ZARAMELO JR. | O JOGO | 22 DE JANEIRO DE 2022

ras, e Andrade Contábil x Re-
nan de Angelo e Peol Ar x Z 
Sport, às 16 horas. A disputa 
também é em dois turnos, po-
rém, todos avançam às quar-
tas de finais, que terão jogos 
no cruzamento olímpico - 1º x 
8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.

Já a largada das categorias 
intermediária e senior será nos 
dias 8 e 9, respectivamente.

Campeonato na sede náutica 
começa na próxima semana

ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE NOVEMBRO DE 2022
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Pelo terceiro ano consecuti-
vo, a Grae (Guilherme Rodri-
gues Assessoria Esportiva), 
de Americana, disputou a Ul-
tramaratona Br135, que é con-
siderada a prova de corrida a 
pé mais difícil do Brasil e con-
quistou resultados importan-
tes. Com largada em São João 
da Boa Vista, a ultra aconte-
ceu no dia 13 de janeiro e te-
ve duas distâncias: 217km até 
Paraisópolis e 135km até Bor-
da da Mata, as duas cidades 
no sul de Minas Gerais.

O principal destaque da 
Grae foi o quarteto formado 
por André Silva, Lucas Me-
neno, Wanderley Silva e Gio-

vanni Cremasco, com apoio 
de Rodinei Higa, que sagrou-

-se campeão da Br135, fe-
chando os 217km em 21 horas  
e 51 minutos.

Também inscrito na cate-
goria quarteto, o trio Francis-
co Assis, Rafael Martins e Re-
nan Pierini, com apoio de Wag-
ner Mira, concluiu a prova em 
quarto lugar com o tempo de 
27h19m53. O quarto integrante 
da equipe não pode participar 

da prova por ter testado posi-
tivo para covid.

Em duplas, os represen-
tantes da Grae fizeram juntos 
a ultramaratona, ambas com 
apoio de Rodrigo Morais. Se-
bastião Albarote e Luiz Fa-
biano Tempesta ficaram na 
11ª colocação com 38h13, en-
quanto Nelcimar Zanaqui e 
Leandro Bernardino finaliza-
ram na 12ª com 38h13m09.

Na modalidade de solo, a 
assessoria de Americana te-
ve Guilherme Rodrigues, 16º 
no geral e 11º no masculino 
com apoio de Thais Sanches e 
tempo de 22 horas; e Caroli-
ni Gomes, 15ª no geral e 5ª no 
feminino com apoio de Elisân-
gela Sagnolato e Eliana Souza 
e tempo de 21h59.

ULTRAMARATONA

Assessoria de
Americana
teve resultados
expressivos em
3 categorias

Atletas e apoios da Grae que disputaram a edição 2022 da Ultramaratona Br135

Coach da Grae Assessoria 
Esportiva, Guilherme Rodri-
gues elogiou os ultramarato-
nistas de Americana que dis-
putaram a Br135. "Toda nossa 
equipe, sem, exceção, fez a ul-
tramaratona sem parar, com 
tempo bem abaixo do limite 
de 72 horas. É uma prova mui-
to difícil e totalmente diferen-
te, pois não há suporte de ali-
mentação, de água e de tro-
ca de roupa, por isso a neces-
sidade dos apoios. Estão to-
dos de parabéns", afirmou 
Guilherme. De acordo com 

o coach, o ganho altimétrico 
da prova é o principal desafio 
. "O acúmulo de elevação che-
ga a 6.300m nos 217km e a 
3.700m nos 135km, o que tor-
na a prova uma das mais difí-
ceis do mundo", salientou.

Guilherme também desta-
cou as belezas naturais ao lon-
go do percurso. "Parte da ul-
tramaratona passa pelo Cami-
nho da Fé e 90% é pelo sul de 
Minas Gerais, com visual incrí-
vel", finalizou o coach, que par-
ticipou da prova na modalida-
de solo. (ZARAMELO JR.)

COACH ELOGIA ULTRAMARATONISTAS

Guilherme Rodrigues é 
coach da Grae Assessoria

DIVULGAÇÃO

RODINEI HIGA


