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MOLECADA EM QUADRA
Winner Academia forma equipe de competição para disputar torneios federados de tênis. P. 6 e 7
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LÍDERES DEFENDEM 
POSIÇÃO NA MAGSAC

MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A 8ª Copa MagSac Embala-
gens de futebol minicampo 
não para no Carnaval e os lí-
deres de três categorias de-
fendem a posição na roda-
da. Peol Ar Condicionado (jo-
vens), Supermercado Salto 
Grande (intermediária) e Ca-
sa do Construtor (super se-
nior) vão a campo com o ob-
jetivo de consolidaram-se à 

frente de suas categorias - o 
senior só terá jogos no dia 8.

A programação na sede 
náutica é a seguinte:

JOVENS - amanhã (26) - 
Posto 7 x Peol Ar e Alumiaço x Z 
Sport, às 15 horas; Renan de An-
gelo x Della Vita e Andrade Con-
tábil x Fogo Nobre, às 16 horas.

INTERMEDIÁRIA - terça-
-feira (1) - Tigre 1913 x Salto 

Grande e Spazio Beach x Es-
critório Lex, às 19h15; Rio Bran-
co x Caoshow, às 20h30.

SUPER SENIOR - quinta-fei-
ra (3) - Amantex x Microges-
tão Sistemas, Casa do Constru-
tor x Lafer Auto Peças e Kdeco-
re x Estrudena, às 19h15; Posto 
7 x Pé de Chumbo e Alumiaço x 
MB Celulares, às 20h30.

Os principais artilheiros, em 
suas categorias, são Rafael Va-
lerio, do Renan de Angelo, Dei-
vid Nunes, e Leigon Andrade, 
do Viel Seguros, todos com 5 
gols nos jovens; Carlos Alber-
to, do Tigre 1913, com 3 gols na 
intermediária; e Leandro Hen-
rique, do Casa do Construtor, 
com 6 gols no super senior.

Copa MagSac
tem rodada
em 3 categorias
mesmo com
o Carnaval

Kleber Milat tenta melhorar posição da Kdecore na MagSac

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE FEVEREIRO DE 2022

RODADA ADIADA MOVIMENTA VETERANOS

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Adiada nos dias 28 e 29 de ja-
neiro em razão das chuvas, a 
segunda rodada do 62º cam-
peonato de futebol minicam-
po do Veteranos movimenta 
os time de três categorias nes-

ta semana. Haveria folga por 
causa do Carnaval, mas a co-
missão de esportes optou por 
realizar os jogos para que o ca-
lendário não sofra alterações 
mais radicais. A programação 
é a seguinte:

INTERMEDIÁRIA - amanhã 
(26) - Ecosu Sucatas x Linhas 
São Vito, às 15h30; Z Sport x 
Optilar Óptica, às 16h40; e JRT 
Hobbies x Persianas Souzaflex 
(17h50).

SENIOR - hoje (25) - JRT 
Hobbies x Casa do Construtor, 

às 19 horas, e Bar do Zé Car-
los x Joia Calçados, às 20h15; 
amanhã (25) - Dama Bier x Tec 
Têxtil, às 16h15; e Termo Ameri-
cana x Ecosu Sucatas, às 17h25.

MASTER - hoje (25) - Eco-
su Sucatas x Tabatex Têxtil, às 
19 horas, e Hitscolor x Distema 
Decorações, às 20h15; ama-
nhã (26) - Galmar Ferramen-
tas x Help Parafusos, às 16h15, 
e Posto São Vito x Acapulco 
Imóveis, às 17h25.

Após três rodadas, a lide-
rança está com Souzaflex e 

DIVULGAÇÃO

Pérola, com 6 pontos na inter-
mediária; Ecosu, com 9 pon-
tos no senior; e Help Parafusos, 
com 6 pontos no master. No 
super master, a próxima roda-
da será apenas no dia 8.

Persianas Souzaflex ocupa 
liderança da intermediária
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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

Nome completo.
João Luís Morato.

Nascimento.
18 de setembro de 
1978, em Americana.

Profissão.
Advogado.

Como você é conhecido 
entre amigos e familiares?
João Morato.

Time do coração.
Palmeiras. É de 
pai para filho.

Torce contra quem?
Corinthians.

Ídolo.
Hoje e com justiça Abel 
Ferreira. Pra sempre 
será lembrado.

Imagem inesquecível.
A mãe do Nicolas, 
deficiente visual, 
narrando os jogos do 
Palmeiras para o filho.

Modelo de beleza.
Minha esposa.. rsrs

Entre seus amigos, 
quem é fera no esporte?
Tato Cordenonsi. Sabe 
tudo de futebol.

E quem não é?
Airton Angeleli. Vai 
mal no crossfit.

Faz alguma 
atividade física?
Esporadicamente futebol.

Esporte favorito.
Futebol. Cultura e 
paixão nacional.

ARQUIVO PESSOAL

DE PRIMEIRA
JOÃO MORATOJOÃO MORATO

Para qual esporte 
não leva jeito?
Todos, exceto futebol.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2022?
Palmeiras. Chega em 
todas as competições.

E quem vai pagar 
mico? Por que?
Corinthians. Tem sido 
rotina o fracasso.

Programa de tv.
Difícil... arriscaria o “Linha 
de Passe” da ESPN.

Jornalista.
Gosto muito do Nilson Cézar, 
que não faz “média”.

Gente boa.
Abel Ferreira, já deu 
lição de humildade.

Mala.
Neto. Tem um ou dois 
troféus apenas e o chamam 
de craque. E pior que hoje 
tem o microfone na mão.

Bola cheia.
Dudu, Palmeiras, por 
razões óbvias.

Bola murcha.
Jô, do Corinthians. Recebeu 
numa semana o fair play do 
Rodrigo Caio e na semana 
seguinte se omitiu com o gol 
de mão que fez contra o Vasco.

Com qual esportista 
faria selfie?
Qualquer jogador 
do Palmeiras.

Com qual não faria?
Todos os outros.

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A Copa Sanremo de Kart 2022 
teve abertura em Paulínia, dia 
12, e o piloto Rafael Veiga, de 
Campinas, dominou a catego-
ria Pro, que é a principal do 
campeonato organizado pelo 
preparador Ivan Milani. Veiga 
venceu as duas baterias da ro-
dada e garantiu o topo do pó-
dio no Kartódromo San Ma-
rino. Além dele, o Top 5 con-

tou com Marcelo Arruda, de 
Vinhedo, em segundo lugar; 
Luiz Eduardo Salau (Dado), de 
Americana, em terceiro; Jorge 
Neto, de Campinas, em quar-

to; e Eduardo Wernek, de São 
Carlos, em quinto.

Na categoria Light, o des-
taque foi Renato Bergamo, de 
Ribeirão Preto, que ganhou as 
duas corridas e foi o campeão 
da etapa. Em segundo lugar fi-
cou Flávio Chohfi, de Limei-
ra, com Eduardo Borelli, de Ri-
beirão Preto, em terceiro; Mar-
celo Incotella, de Campinas, 
em quarto; e Rafael Bortoluc-
ci, mais um de Ribeirão Preto, 
em quinto. Novidade na edi-

ção deste ano da Copa, a ca-
tegoria Junior 125cc teve vi-
tória de João Lucas, de Bebe-
douro, que ficou na primeira 
posição nas duas baterias. Lu-
cas Perocco, de São Paulo, foi 
o segundo colocado, enquanto 
Flávio Neto, de São Carlos, ter-
minou em terceiro lugar.

No total, a largada da San-
remo contou com 29 pilotos. 
A segunda etapa está progra-
mada para 19 de março, nova-
mente em Paulínia.

VEIGA DOMINA RODADA
DE ABERTURA DA SANREMO

KART

Bergamo e
João Lucas
garantiram
topo do pódio
no San Marino

Copa Sanremo teve largada da temporada 2022 no Kartódromo San Marino, em Paulínia

RODRIGO DE FARIAS RIO BRANCO F3 FOTOGRAFIA ESPORTIVA | DIVULGAÇÃO

FUTEBOL

SB ABRE INSCRIÇÕES PARA 3ª DIVISÃO
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Santa Bárbara 
d’Oeste abriu esta semana as 
inscrições para o Campeonato 
Municipal de Futebol da 3ª Di-
visão. As equipes devem reti-
rar a ficha de inscrição na se-

de da Seme (Secretaria Muni-
cipal de Esportes), de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 16 horas.  
A confirmação da participação 
ocorrerá mediante a devolu-
ção da ficha preenchida, com 
a documentação necessária. 
Será permitida a inscrição de 

três atletas de outros municí-
pios (que não tenham vínculo 
com Santa Bárbara).

A competição terá início 
em abril. Os times com direi-
to a disputar são: Vale, Ami-
gos Futebol e Resenha, Jere-
moabo, São Joaquim, Juven-

tus, Cogumelo, Biriguis, Sel-
va, Palestra, Monâco Zabani, 
Real Brasília, Futbreja, Ideal 
São Camilo, Roma, Unidos do 
Europa, Planalto do Sol, Eldo-
rado, Os Uvos, Família Barco, 
Real PZ, Areião, Payssandu, 
Juventude e Unidos do Vale.
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A americanense Lara do Nas-
cimento Fernandes, de apenas 
16 anos, surpreendeu a concor-
rência e venceu a prova olím-
pica na etapa de abertura da 
Copa Interior de Triathlon, que 
aconteceu na região do Parque 
Brasil 500, em Paulínia, domin-
go (20), com organização das 
Chelso Sports & Business.

Foi a primeira vez que a 
triatleta da Dantas Run enca-
rou os 1500 m de natação, os 
40 km de ciclismo e os 10 km 
de corrida, garantindo o to-
po do pódio no geral feminino 
com o tempo de 2h35m55.

“A vitória no geral acabou 
sendo sim uma surpresa para 
mim, pois foi minha estreia na 

LARA MOSTRA FORÇA E
VENCE NA COPA INTERIOR

TRIATHLON

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr @zaramelojr

Após a realização da ter-
ceira rodada, esta sema-
na, Fernando Pires (Pirão) 
e Rafael Lima (Rafa) são 
os líderes da 23ª edição 
do Torneio Amigos ATC de 
Raquetinha, que movimen-
ta 16 jogadores no comple-
xo de saibro da academia 
Americana Tennis Cen-
ter. Pirão tem 7 pontos e 
é o primeiro colocado no 
Ranking A, enquanto Ra-
fa está à frente do Ran-
king B com 6 pontos. Três 
jogos aconteceram quar-
ta-feira (23) e tiveram es-
tes resultados: Rafa Lima/
Rogério Armond 2x1 Fran-
co Sardelli/Maurício Ze-
bu (7/6, 2/6 e 10/8), Fer-
nando Pires/Sérgio Pive-

te 2x0 Robson Ferro/Mar-
cos de Leão (6/4 e 7/6) e 
Fernando Bilibio/Tiago 
Dollo 2x0 Wado Pellizo-
ni/Fábio Pires (6/1 e 6/2).

A classificação de mo-
mento é a seguinte:

RANKING A - 1º) Pirão - 
7 pontos; 2º) Tiago - 6; 3º) 
Rogério - 4; 4º) Franco - 
3; 5º) Fábio - 3; 6º) Robão 

- 2; 7º) Fred Faé - 1; e 8º) 
Fred Carvalho - 1.

RANKING B - 1º) Rafa 
- 6 pontos; 2º) Hugo San-
tiago - 5; 3º) Bilibio - 5; 
4º) Zebu - 4; 5º) Ricardo 
Sayão - 4; 6º) Pivete - 4; 
7º) Marcos - 3 e 8º) Marce-
lo Marusso - 2.

Não haverá rodada na 
semana que vem em razão 
do Carnaval. A retomada 
do campeonato está agen-
dada para 9 de março.

RAQUETINHA

PIRÃO E RAFA SÃO OS 
LÍDERES DO “AMIGOS”

prova olímpica. As distâncias 
são o dobro do que faço. Não 
vou migrar para ela, fiz mais 
como experiência, um desafio 
mesmo. Tinha uma ideia e os 
tempos planejados, mas não 
sabia como conseguiria ter-
minar. Estou bem feliz”, dis-
se Lara, que fez a natação em 
30m58, o ciclismo em 1h17m51 
e a corrida em 47m06.

Sobre a vitória, a triatleta 
de Americana contou que “no 
ciclismo, meu técnico (Rodri-
go Dantas) avisou que eu es-
tava 2, 3 minutos à frente. Sa-
bia que estava em primei-
ro, mas a ficha não tinha caí-
do ainda. Só foi cair na corrida, 
quando a menina que vinha 
em segundo começou a tirar 
a diferença. Quando o Rodri-
go falou que ela estava uns 30 
segundos atrás de mim e que 
era para eu correr mais, aí fa-
lei pra mim mesma que não 
deixaria ela me passar.”

Lara Fernandes deu o 
“sprint” final e cruzou em pri-

meiro lugar, deixando pa-
ra trás Gabriela Silva Vergí-
lio, da Cia Bike Shop, que che-
gou em segundo com o tem-
po de 2h36m25. O pódio ainda 
teve Angelica Garbelini, da JZ 
Team, terceira colocada com 

Triatleta de
Americana
disputou pela
primeira vez a
prova olímpica

2h43m07; Gisele Joly, da Ara-
gon Endurance, quarta com 
2h50m05; e Marcela Lubiano 
Margato, da BM Treinamento, 
quinta com 2h55m14.

Após a vitória em Paulínia, 
Lara agora volta as atenções 

para o GP Extreme, que acon-
tece em São Carlos, no dia 6 
de março. Desta vez, a ameri-
canense vai competir na dis-
tância Sprint, que tem 750 m 
de natação, 20 km de ciclismo 
e 5 km de corrida.

Lara, após cruzar a linha de chegada: superação e vitória

SANDERSON BARBARINI | FOTOP
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

CM APLAUDE 19 ANOS DO O JOGO
MOÇÃO

DA REDAÇÃO

A Câmara de Americana apro-
vou Moção de Aplausos ao O 
JOGO pelos 19 anos de funda-
ção, comemorados no dia 6 
deste mês. De autoria do ve-
reador Thiago Brochi, a propo-
situra foi votada e aprovada na 
sessão ordinária do dia 10. Es-
ta semana, o jornalista Zarame-
lo Jr., fundador do jornal, este-
ve no gabinete do parlamentar 
para receber o certificado.

“Agradeço ao Thiago e aos 
demais vereadores pela ho-
menagem. O JOGO surgiu com 
a missão de divulgar o esporte 
de Americana e microrregião 
de maneira mais abrangente, 
abrindo espaço para modali-

dades que pouco apareciam. 
Acredito que isso vem sendo 
feito ao longo de todos esses 
anos”, disse Zaramelo.

“Como o esporte ficou um 
período parado por causa da 
pandemia, principalmente em 
2020, o jornal se reinventou e 
criou espaços também para 
noticiário geral e coluna social, 
mas a essência esportiva foi 
mantida”, salientou o jornalista.

Em sua justificativa, Brochi 
citou que “O JOGO sempre traz 
notícias atuais, abordando prin-
cipalmente conteúdos do espor-
te com informações de extrema 
utilidade pública, sempre com 
credibilidade e imparcialidade.” 
O vereador acrescentou que “os 
esportistas aprenderam, mais do 
que confiar no jornal, a ter uma 
referência para se atualizar.”

O parlamentar concluiu afir-
mando que “é orgulho para 
nós americanenses contarmos 
com O JOGO, que demons-
tra competência, dedicação e 
amor pelo esporte, e agrade-
cer ao fundador e exemplo de 
jornalista Zaramelo Jr. e a to-
dos que tornaram o porojeto 
numa realização memorável.”

Jornal celebra
fundação em
fevereiro e
é referência
no segmento

Presidente da Acia (Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Americana), Wag-
ner Armbruster encaminhou 
mensagem à Redação do O 
JOGO parabenizando o jor-
nal pelo aniversário de fun-
dação. “A Acia, por meio de 
sua diretoria, parabeniza O 
JOGO pelos 19 anos de atua-
ção em nossa cidade, realiza-
dos sempre com muita dedi-
cação e compromisso com 
a informação. Aproveita-
mos para renovar nossos vo-
tos de respeito e considera-
ção”, diz o texto da entidade.

A direção do O JOGO re-
cebeu centenas de mensa-
gens por ocasião do 19º ani-
versário. “Agradecemos de 
coração a todos que se ma-
nifestaram, seja por mensa-

ACIA TAMBÉM PARABENIZA JORNAL

gem de whats ou e-mail, li-
gação telefônica ou pelas re-
des sociais. Esse carinho to-
do nos deixa muito felizes e 
recompensados. Que pos-
samos seguir adiante com a 

missão de divulgar o espor-
te”, disse Monica Binotto Za-
ramelo, esposa do jornalista 
Zaramelo Jr. e diretora admi-
nistrativa e financeira do jor-
nal. (DA REDAÇÃO)

Wagner Armbruster é o presidente da Acia

Thiago Brochi e Zaramelo Jr., esta semana, na Câmara

DIVULGAÇÃO
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WINNER FORMA EQUIPE DE COMPETIÇÃO COM GAROTOS
TÊNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Depois da retomada do projeto 
social com a Casa da Criança de 
Santa Bárbara d’Oeste, a Winner 
Academia coloca mais um em 
prática: a equipe de competição 
de tênis. Sob comando do head 
coach Lucas Cunha (Little), gru-
po de 11 jogadores, na faixa etária 
de 9 a 15 anos, já iniciou os treina-
mentos no complexo de saibro da 
academia, visando campeonatos 
da Federação Paulista e da Con-
federação Brasileira. “É um sonho 
que estamos tornando realidade. 
A Winner já está consolidada nos 
esportes amadores, mas havia 
essa carência de uma equipe de 
alta performance. Temos grandes 
desafios pela frente e vamos co-
locar essa garotada para rodar e 
jogar Brasil afora”, disse Ricardo 
Candido, diretor da academia.

Ex-tenista - foi número 3 do 
Brasil na categoria 16 anos -, Lu-
cas Little é o responsável pe-
los treinamentos, que aconte-

cem às segundas, terça, quar-
tas e sextas-feiras, das 14 às 
16 horas. Seu irmão Leonardo, 
que chegou a pontuar no ran-
king ATP (Associação dos Tenis-
tas Profissionais), também inte-
gra a equipe técnica do projeto.

“Americana, Santa Bárbara e 
Nova Odessa estavam sem ne-
nhum centro de treinamento de 
competição e os meninos tinham 
que se deslocar para outras cida-
des para treinar. Agora, com es-
se projeto da Winner, a situa-
ção melhora muito. Começamos 
com três jogadores e em uma 
semana subimos para 11. O ob-
jetivo é formar atletas, a médio-

-longo prazo, para o tênis profis-
sional ou universitário”, comen-
tou o head coach.

De acordo com Lucas Litt-
le, os treinamentos da equipe da 
Winner são abertos a todos te-
nistas interessados. “Nosso fo-
co é ter gente de toda a região”, 
salientou. “Acredito que logo 
vamos chegar a 20 jogadores”, 
arescentou Ricardo Candido.

PATROCÍNIO
O diretor da academia frisou que 
o projeto busca patrocinadores 
para subsidiar os treinamentos e 
as participações em campeona-
tos, tanto da federação como da 
confederação. “Toda ajuda é mui-
to bem-vinda e estamos atrás de 
apoiadores. Os pais dos garotos 
também estão envolvidos nes-
ta busca”, afirmou Ricardo. Lu-
cas Little explicou que nesta pri-
meira fase do projeto, a equipe 
de competição priorizará os tor-
neios do calendário paulista - o 
primeiro deve ser em Piracica-
ba, em março. “Estamos come-
çando um trabalho diferenciado. 
Em breve, eles vão entrar em tor-
neios em nível nacional”, assegu-

Projeto já
tem participação
de 11 tenistas
de Americana e
Santa Bárbara

Top 10 de sua categoria no ranking paulista, Marco Rigue integra a equipe da Winner

ZARAMELO JR. | JORNAL O JOGO | 21 DE FEVEREIRO DE 2022
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O Finals do Ranking Winner de 
Tênis - temporada 2021 - apon-
tou sábado (19) os três primei-
ros jogadores à decisão do títu-
lo. Na categoria A, a principal do 
torneio, Luiz Felipe Borges Ro-
drigues (LF) carimbou passa-
porte à final com vitória sobre 
Guilherme Vitti por 2 sets a 0, 
parciais de 6/2 e 6/4.

Na categoria B, Mateus Crea-
to ganhou de Eduardo Giraldelli 
também por 2 a 0, parciais de 6/3 
e 6/1, e tem presença assegurada 
na decisão. E na categoria C, na 
semifinal de maior equilíbrio, Bru-
no Andrade classificou-se ao der-
rotar Eduardo Massaro por 2 sets 
a 1, parciais de 7/5 e 7/6.

Segundo informações de Ed-
son Couto, diretor da Winner 
Academia e responsável pela 
organização do Ranking, as ou-
tras semifinais acontecem nes-
te sábado (26) com a seguinte 
programação: 7 horas – Fernão 
Brandão x Alexander Zivkovic 
(categoria C); 8 horas – Márcio 
Aguiar x Edson Couto (categoria 
A); e 9h30 – João Vitor x André 
Ferreira (categoria B), O Ranking 

FINALS APONTA 3 PARA A DECISÃO

Winner é tradicional no calendá-
rio da academia de Santa Bárba-
ra d’Oeste e movimenta jogado-
res de diversas cidades, a maio-
ria desta região. São três catego-
rias, com acesso e descenso ao 
final de cada quadrimestre.

Os oito melhores de cada ga-
rantem presença no Finals, nor-

malmente disputado em janei-
ro do ano seguinte. Agora em 
2022, por causa das chuvas, a 
programação foi prejudicada. 
Vários prêmios são oferecidos 
aos finalistas. O principal deles 
é viagem a Paris, na França, pa-
ra assistir o tradicional torneio 
de Roland Garros. (ZARAMELO JR.)

Mateus Creato está na final da categoria B do Ranking
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JOGADORES
João Pedro Rigue 13 anos
Marco Rigue 11 anos
Pedro Benetton 13 anos
Lucca Benetton 15 anos
Gustavo B.Nascimento 11 anos
Miguel Duarte 10 anos
Gustavo Guerra 14 anos
Gael Zabani 9 anos
Kalil Zabani 11 anos
João Faé 14 anos
Nicolas Siqueira 13 anos

WINNER FORMA EQUIPE DE COMPETIÇÃO COM GAROTOS

Lucas Little é o head coach do projeto da academia

ZARAMELO JR. | JORNAL O JOGO | 21 DE FEVEREIRO DE 2022

rou. Entre os integrantes da equi-
pe, uma das principais promessas 
é Marco Rigue, 11 anos, de Ameri-
cana, que já aparece no Top 10 de 
sua categoria no ranking da Fede-
ração Paulista de Tênis. Antes da 
Winner, ele treinava em Campinas.

A Winner Academia fica na 
Avenida Comendador Emílio Ro-
mi, 22, no distrito industrial de 
Santa Bárbara d’Oeste. O com-
plexo conta com sete quadras 
para tênis e raquetinha e cinco 
para beach tennis. Em breve, ha-
verá expansão para outras mo-
dalidades de raquete.
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Ela é genuína, divertidíssima e grande 
amiga. Beth Silva, que já comandou as 
mais animadas baladas da city com a 
My Way Bar e Dance, hoje se dedica in-
tegralmente às paixões:  netos e poker. 
Aliás, já foi campeã diversas vezes em 
sua categoria. Intensa e festeira, ela re-
cebeu as amigas - de diversos grupos 

- num almoço em plena segunda-feira 
para festejar mais um aniversário. Beth 
apostou num look floral candy, tendên-
cia do verão. A recepção aconteceu no 
Viê Gastronomia, no Hotel Florença. 
Na ambientação, arranjos de lisianthus 
e alstroemerias entre folhas de eucalip-

to. O bolo de andares era ornamentado 
com flores e, no topo, pequenos balões. 
Num deles, a palavra ‘Gratidão’. Espu-
mante borbulhando nas taças e vinho 
argentino Portillo. No cardápio, desta-
que para o Bacalhau  D’Chef servido no 
tachinho de cobre. Na animação do pi-
que é pique, Beth homenageou a ami-
ga Lilian Meneghel, também aniversa-
riante do dia. As convidadas amaram 
a tarde de descontração e boas ener-
gias. Tudo com assessoria de Gise-
le Scherma. Ah, e pra fechar, as convi-
dadas ganharam uma vela aromática 
como mimo especial. Parabéns, Beth!

Beth Silva: festejo em plena segunda-feira
com rasantes das chiques e badaladas 

Magdha Cristina com a
filha Larissa Freitas Barão

Déde Pisoni com
a filha Maria Luiza

Lilian Meneghel e
Gislaine Francischangelis

Marisilvia Gurgel
e Eliana Buzolin

Lila Faé e
Antonieta Faé

Lia Teixeira com
a filha Ana Claudia

Marly Grecco com as filhas Maria
Fernanda, Maria Patrícia e Maria Vitória

Dryele e Vinícius Alves da Silva, com os
filhos Helena, Henrique, Kauan e Nickolas
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VELINHAS
Comemorando idade 
nova nessa sexta: Janete 
Moretti, Sandra Granzotti, 
Talitha De Nadai, Denis 
Zanaki, Arianne Lais 
e Eduardo Fonseca. 
No sábado é a vez de 
Vitoria Camargo, Ana 
Sgobin, Marilda Arabe 
de Souza, Adolpho 
Zancopé, Tânia Milan, 
Albert Elias e Margô 
Rodrigues assoprarem 
velinhas. No domingo, 
Roberta Chiconi, Felipe 
Pazini,  Dj Glenan Santos, 
Divina Oliveira Favoretto 
e Renato Tonin são 
aniversariantes do dia.

TÔ BEGÉRRIMO!
Ai ai ai... E a lulu poderosa 
e badalada, que está 
numa vibe esotérica, 
e vive fazendo 
massagens e meditação?! 
O noivo anda orgulhoso 
da evolução do 
temperamento da ‘bunita’, 
que está mais zen. Mal 
sabe, bobinho, que as 
massagens demoradas 
acontecem na casa do 
boy magia, que vive em 
rasante pelo beach tennis. 
Dizem que a massagem 
é milagrosa e que a lulu 
sai livre, leve e solta. Me 
amarrota, que tô passado!

A aniversariante com os pais
Lourdes e Milton Teixeira

Gina Jurgensen, Vanise Dainese
Pereira e Sônia Breda Gobbo

A aniversariante com os irmãos
Ricardo e Claudia Teixeira

Marcia Adamson e Maria Rosolen
com a filha Milena Granero

Fabiana Diniz Barbosa Raquel Romano Boer

Marilda Árabe de Souza Ana Paula Teixeira Ketty PisoniNeusinha Carrenho Susan Bortoletto Silviane Mello Assis



AMERICANA, 25 DE FEVEREIRO DE 202210 ESPORTE

Instagram @zaramelojr
e-mail zaramelojr@jornalojogo.com.br

10

SONHO REALIZADO
Piloto do Kart Pé de Chumbo e proprie-

tário do Beppo, o empresário Giovanni Sti-
val Pamfílio realizou antigo sonho, semana 
passada: pilotar um fórmula no autódromo 
de Interlagos, em São Paulo.

Sexta-feira (18), Giovanni passou o dia to-
do na capital e participou de quatro sessões 
de meia hora cada a bordo de um carro da 
Fórmula Inter, que chega a mais de 200 km/
h na reta principal de Interlagos. “Foi uma 
experiência incrível, um sonho realizado. 
Não tem nem como descrever o que é pilo-
tar no S do Senna, no Laranjinha, enfim, por 
toda a pista. Vou guardar para sempre to-
dos esses momentos”, disse Giovanni.

E para fechar o dia com chave de ouro, 
ao final da quarta sessão, o americanense 
encontrou nos boxes o ex-piloto de Fórmu-
la 1 Rubens Barrichelo. “O Rubinho é muito 
gente boa”, frisou o piloto PDC.

Muito show!

FERA DO FUTSAL
Em recente viagem ao Guarujá, litoral sul 
de São Paulo, o fotógrafo Flavinho Oli-
veira (e) encontrou com Cesinha Fonto-
lan (d), que foi um dos principais jogado-
res de futsal de Americana nas décadas de 
1980 e 1990. Cesinha vestiu durante mui-
tos anos a camisa do time da Levy Só Imó-
veis e foi peça importante na seleção de 
Americana na conquista de títulos da tra-
dicional Taça EPTV. Há tempos, Cesinha 
mora em Fernandópolis.

FLASH BOLA...
Enviada à coluna pelo professor Fred Smania, a foto é do Vasco da Gama, o inesquecível 
Vasquinho. Final da década de 1960, no Estádio Victório Scuro (hoje Arena Colorado), na 
Conserva. A partir da esquerda, estão: em pé - Fred, Romualdo (falecido recentemente), Ar-
lindo, Valdecir, Hélio, Miltinho, Zulu, Zé Aparecido, Antonio Zutin (presidente) e Lucídio Ca-
margo (técnico); agachados - Davi Tunussi (diretor), Bauer, Cláudio Becatti, Demerval, Tuti, 
Martins e Irineu. O mascote é Edilson Tunussi, conhecido como Bolão, filho de Davi.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Com organização do professor 
de educação física Eduardo Pi-
res (Du), o Castor Society abre 
neste sábado (26) o Campeo-
nato José Roberto Bardi. Três jo-
gos estão programados: Soul x 
Levak (14h45), Café Amorino x 
ISB Contábil (16 horas) e Vedras 
x Orion Cores (17 horas). O Zan-
queta Materiais para Construção 
folga. O campeonato será dis-
putado em dois turnos. Ao final 
da 1ª fase, os três melhores ga-
rante passagem direta às semi-
finais, enquanto os outros qua-
tro jogam a repescagem valen-
do mais uma vaga. Homenagea-
do do torneio, José Roberto Bar-
di é engenheiro e participou de 
todas as edições anteriores.

ESPORTE

RUA DOM PEDRO II, 878 • VILA GALLO • (19) 3471-4515
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A 64ª edição do campeonato 
de minicampo do Flamengo - 
PHS Samaritano Saúde 2022 -, 
semana passada, teve largada 
em alta intensidade. Nos 17 jo-
gos realizados em cinco cate-
gorias, aconteceram 107 gols, 
média de 6,29. Foram 30 gols 
no jovem, 25 na intermediária, 
24 no senior, 23 no super senior 
e 5 no feminino.

As partidas com maior nú-
mero de gols por categoria fo-
ram Kintal Lanches 7x4 Agicorr 
Corretora de Seguros (jovem), 
Loom Arquitetura 9x2 RRB Re-
feições (intermediária), Giro 
Contábil 1x8 Grupo Futura e 4R 
Veículos 6x3 Colin’s Ferramentas 
(super senior). No feminino, hou-
ve um único jogo: Casa da Cer-
veja 2x3 Cia do Milho. O princi-

pal destaque individual foi Pa-
trick Filip, que fez 4 gols na vitó-
ria do Bazanella Sucatas sobre o 
Ameristamp por 7 a 3, no jovem. 
Seis jogadores marcaram 3 gols 
cada na rodada: Marcelo Carlo-
ta, Pedro Neto e Rafael Monteiro, 
na intermediária; Alexandre Silva 
e Rodolfo Sartoreto, no senior; e 
Rodrigo Oliveira, no super senior.

As categorias master e super 
master, que também começa-
riam na semana passada, tive-
ram os jogos adiados em razão 
das chuvas - foram remarca-
dos para a noite de ontem (24). 
Não haverá rodada neste final 
de semana por causa do Car-
naval. A rodada da semana que 
vem começa na quinta-feira (3) 
com esta programação:

SUPER SENIOR - Colin’s 
Ferramentas x Restaurante 
Prato Quente (20 horas).

MASTER - Eraldo Tintas x 
HTP Bicicletas (19 horas), Cas-
telinho Educação Infantil x 
DPaschoal (19 horas), Samari-
tano Saúde x Ameristamp (20 
horas) e Supermercados Pa-
gue Menos x Pastelaria do Por-
fírio (20 horas).

SUPER MASTER - Mirafer x 
Karijas Kar (19 horas), Mecâni-
ca CBS x SLK Equipamentos 
(19 horas) e Fort Conexões x 
Ecosu Sucatas (20 horas).

Nas categorias de base (pré-
-mirim, mirim e infantil), a abertu-
ra está prevista para 9 de março.

MINICAMPO

FLAMENGO
DÁ LARGADA
EM ALTA
INTENSIDADE

Rodada teve
marcação de
107 gols em
17 jogos de
5 categorias

Presidente da Diretoria do 
Flamengo, Mauro Ramos 
dos Santos Borgatto ressal-
tou a parceria do clube com o 
PHS Samaritano Saúde para 
a temporada 2022 do cam-
peonato de minicampo. “Re-
novamos o contrato com o 
PHS Samaritano e eles serão 
os patrocinadores da cota 
master nas duas edições des-

BORGATTO RESSALTA PARCERIA
te ano. É um apoio muito impor-
tante e só temos a agradecer pe-
la confiança”, afirmou o dirigente.

O PHS Samaritano é patro-
cinador master do minicam-
po do Flamengo desde o se-
gundo semestre de 2019, mas 
a empresa da área de saúde 
já participava dos campeona-
tos com seu nome em um dos 
times há mais tempo. “A nossa 
parceria vem de longa data, o 
que é uma honra para o clube. 
A marca PHS Samaritano agre-
ga muito e dá ainda mais credi-

bilidade ao campeonato”, ci-
tou Borgatto.

O campeonato deste pri-
meiro semestre do Flamen-
go envolve centenas de asso-
ciados, divididos em 69 times 
de 10 categorias. São sete no 
adulto (jovem, intermediá-
ria, senior, super senior, mas-
ter, super master e feminino) 
e três na base (pré-mirim, mi-
rim e infantil).  O encerramen-
to da 64ª edição está previs-
to para a primeira quinzena 
de junho. (ZARAMELO JR.)

SOCIETY

CASTOR ABRE
TORNEIO COM
TRÊS JOGOS

Bardi disputou todas as 
edições do campeonato

ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE FEVEREIRO DE 2015

Loom Arquitetura e RRB Refeições fizeram jogo de 11 gols na intermediária

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE FEVEREIRO DE 2022
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Petshop
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Hospital Veterinário 24h
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Laboratório

O COMPLEXO PET MAIS
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R. Germano Giusti, 26
Jd. Paulista, Americana/SP

@myourpet

Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433

BEACH TENNIS

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Karen Ballan Sega e Samuel 
Souza, o Tchê Tchê, dupla de 
Americana, detonaram em No-
va Odessa e sagraram-se cam-
peões da principal categoria 
mista do 3º Atenas Tour Mon-
dial, torneio de beach tennis 
disputado entre os dias 10 e 13 
deste mês. Na final da Mista B, 
Karen e Tchê Tchê derrotaram 
Bruna Kimura e Pedro Castelli 
por 6/1 e conquistaram o título.

Outra dupla de America-
na que se deu bem na dispu-
ta mista foi o casal Milena Con-
sulin e Diego Martins (Lambari). 

Na categoria C, eles sagram-se 
campeões com a vitória por 7/5 
sobre os irmãos Giovana e Luiz 
Felippe Campana (Pepo), tam-
bém americanenses. De acor-
do com a plataforma LetzPlay, 
o torneio teve a participação de 
177 duplas em 13 categorias.

Além de Karen Sega/Tche 
Tche e Milena/Lambari, os de-
mais campeões foram: Isabo-
ra Bresciani/Taís Piaí (Inician-
te Feminina), Dorival Siqueira/
Welton Pereira (Iniciante Mas-
culina), Roberta Melo/Rafael 
Lima (Iniciante Mista), Lucas 
Kenji/Theo Valle (Sub-14 Mas-
culina), Eduardo Munhoz/Már-
cio Figueira (B Masculina), Isa-
bela Haddad/Maria Camolese 
(B Feminina), Cristiano Correa/
Pedro Boareto (C Masculina), 
Juliana Santos/Milena Consulin 
(C Feminina), Adriana Puig/Ka-
rina Sá (40+ Feminina), Andrey 
Marçal/Hugo Formigari (40+ 
Masculina) e Adriane Morato-
re/Paulo Moratore (40+ Mista).

Torneio em
Nova Odessa
movimentou
177 duplas em
13 categorias

Karen e Tchê Tchê, na Mista B, e Milena e Lambari, na Mista C, foram campeões do torneio

DIVULGAÇÃO


