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Pé de Chumbo e Thunder Technology fecham parceria para 
temporada 2022 da Copa Sópneus Goodyear de Kart. P. 16
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Dado, Neto, Carrion, Sisdeli, Bedore, Rafa e 
Rogério, esta semana, na fábrica da Thunder

Celso Kuniyoshi ficou
com título na Centenária
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MAGSAC VIVE DUELOS DE OPOSTOS
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A segunda rodada da cate-
goria jovens da Copa MagSac 
Embalagens de Minicampo 
terá duelos de opostos nes-
te sábado (19), na sede náuti-
ca do Rio Branco, na região da 
Praia dos Namorados. Coin-
cidentemente, os ganhado-
res da abertura (Alumiaço, Z 
Sport, Posto 7 e Peol Ar Con-
dicionado) vão a campo para 
enfrentar os perdedores (An-
drade Contábil, Della Vita, Re-

nan de Angelo e Fogo No-
bre). A programação de jogos 
é a seguinte: Della Vita x Alu-
miaço e Fogo Nobre x Posto 
7, às 15 horas; Peol Ar Condi-
cionado x Andrade Contábil 
e Z Sport x Renan de Angelo 
Assessoria, às 16 horas.

Disputada em homena-
gem aos falecidos conselhei-
ros Fleury Ribeiro e Ruiter Ba-
tistuzzi, a oitava edição da Co-
pa MagSac tem movimentação 
intensa marcada para o meio 
da próxima semana.

Na terça-feira (22), have-
rá a segunda rodada da inter-
mediária: Tigre 1913 x Caoshow 
e Rio Branco x Escritório Lex, 
às 19h15, e Supermercado Sal-
to Grande x Spazio Beach, às 
20h30. Já a segunda rodada 

do senior será na quarta-fei-
ra (23) com Ponto Jato x L&L 
e Gran Plus x Marcenaria Pa-
parotti, às 19h30, e Eurocont x 
Depósito São Paulo, às 20h30.

E na quinta-feira (24) aconte-
cem os jogos da quarta rodada 
do super senior: Posto 7 x Kde-
core, Pé de Chumbo x Vidroma-
nia e Alumiaço x Casa do Cons-
trutor, às 19h15; Microgestão Sis-
temas x Estrudena e Aman-
tex x MG Celulares, às 20h30.

Algumas rodadas do cam-
peonato tiveram que ser adia-
das por causa das chuvas, mas 
serão remanejadas durante as 
próximas semanas, segundo 
informações de Vinicius Car-
reon Ferraz (Roller), que é vi-
ce-presidente Financeiro e 
gestor da sede náutica. Os jogos de abertura dos jovens foram disputados semana passada
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2 TIMES MANTÊM 100% NO VETERANOS

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Com duas vitórias em duas ro-
dadas, Persianas Souzaflex (in-
termediária) e Ecosu Sucatas 
(senior) são os únicos times 
que mantêm índice de 100% de 
aproveitamento no campeona-

to de minicampo do Veteranos. 
Na liderança de suas categorias, 
ambos despontam como candi-
datos em potencial na briga por 
vagas à fase decisiva. Souzaflex 
e Ecosu somam 6 pontos e li-
deram de maneira isolada suas 
categorias. No master, Hitsco-
lor e Tabatex Têxtil dividem a 
ponta com 4 pontos, o mesmo 
que acontece no super mas-
ter com Rodonaves e SP Tur. 

Entre os artilheiros da 62ª 
edição do campeonato, o prin-
cipal destaque é Paulo Henri-

que, da Tec Textil. Em apenas 
dois jogos, ele já marcou 7 gols.

Os próximos jogos no clu-
be de campo do Veteranos, no 
São Luiz, são os seguintes:

INTERMEDIÁRIA - amanhã 
(19) - Z Sport x Ecosu (15h30), 
Souzaflex x Supermercados 
Pérola (16h40) e Linhas São 
Vito x Optilar Óptica (17h50).

SENIOR - hoje (18) - Ter-
mo Americana x Dama Bier (19 
horas) e Tec Têxtil x Bar do Zé 
Carlos (20h15); amanhã (19) - 
Casa do Construtor x Ecosu 

(16h15) e JRT Hobbies x Joia 
Calçados (17h25).

MASTER - hoje (18) - Posto 
São Vito x Ecosu (19 horas) e 
Acapulco Imóveis x Galmar fer-
ramentas (20h15); amanhã (19) 

- Distema Decorações x Taba-
tex (16h15) e Hitscolor x Help 
Parafusos (17h25).

SUPER MASTER - terça-fei-
ra (22) - Mirafer Siderurgica x 
Gonzaga Engenharia (19 ho-
ras), SP Tur x Rodonaves (19 
horas) e Auto Elétrica Alga x 
Ecosu (20h15).

A Optilar, do atacante Pelisson, venceu na rodada
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Confira todas as informações no site clubeveteranos.blogspot.com
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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

O Colorado Esporte Clube es-
tá realizando treinos para se-
lecionar jogadores visando a 
Copa Band de Futebol de Ba-
se, que deve ser iniciada em 
março. São duas categorias: 
sub-13 e sub-15. O sub-13 é 
para jogadores nascidos em 
2009 e 2010 e os treinos se-
letivos acontecem às terças 
e sextas-feiras, às 16 horas, e 
aos sábados, às 7 horas.

Já o sub-15 é aberto a atle-
tas nascidos em 2007 e 2008. 
As atividades são realizadas 
às terças, às 16 horas, às quin-
tas, às 8 e 16 horas, e aos sá-
bados, às 8 horas. Todos os 
treinamentos são na Are-
na Colorado (Estádio Victó-
rio Scuro), que fica no bairro 
Conserva, próximo à escola 
Dr.João de Castro Gonçalves.

A comissão técnica do Colo-
rado é formada por José Anto-
nio Rodrigues (Zé Pulga), José 
Valter Felizardo e Messias dos 
Santos (foto). (ZARAMELO JR.)

Sidnei José Anselmo, 28 
anos, de Americana, parti-
cipou do Dominium Fight, 
competição de MMA que 
aconteceu no salão da As-
sociação dos Amigos Jardim 
Santa Amália, em Campi-
nas, domingo (12). Ele lutou 
na categoria Heavyweight e 
venceu por nocaute técnico 
no segundo round o campi-

neiro Helder Gigante. Foi sua 
estreia na modalidade. Trei-
nado por Leonardo Souza 
(foto) e atleta da equipe No-
va Geração/Imperium Thai, 
Sidnei entrou para o mundo 
da luta há nove anos, com-
petindo e ministrando au-
las de Muay Thai. Há um ano, 
iniciou a migração para o 
MMA. (ZARAMELO JR.)

A Yamaha R3 Horas, considera-
da a principal prova de endurance 
do motociclismo do Brasil, acon-
tece domingo (20), a partir das 
10h25, e três pilotos de America-
na estão confirmados no grid: Ri-
cardo Fox (foto), Thiago Bortolet-
to e Rodrigo de Benedictis (Benê).

Fox está na equipe com os 
paulistanos Leonardo Toledo (DJ 
Bruxo) e Deividson Oliveira (Gra-
xa), enquanto Bortoletto e Be-
nê  vai à pista pela mesma equi-
pe, que conta também com Ro-
mes César, de frutal, e Rodrigo 
Punhague, de São Paulo.

Com 3 horas e 21 minutos de 
duração, a prova está marcada 
para o Circuito dos Cristais, que 
fica em Curvelo, em Minas Ge-
rais, e terá transmissão ao vivo 
pelo BandSports. Os treinos co-
meçam nesta sexta-feira (18). De 
acordo com a organização, há 
mais de 130 pilotos inscritos de 
quase 40 equipes. (ZARAMELO JR.)

COLORADO 
SELECIONA 
JOGADORES 
PARA COPA

SIDNEI VENCE LUTA DE MMA

PILOTOS DE 
AMERICANA 
ACELERAM 
EM CURVELO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE NOVEMBRO DE 2021

Treinados pelo avô Athos Pi-
soni, campeão e recordista 
sul-americano de tiro na dé-
cada de 70, os irmãos Artur e 
Afonso Fortunato se destaca-
ram na primeira etapa do Pico 
Pro 2022, também válida pe-
lo Brasileiro Light, que acon-
teceu sábado (12), no Pico 
Shooting, no Pico do Jaraguá, 
em São Paulo.

Artur (ao centro na foto) 
conquistou dois títulos. No Pi-
co Pro, garantiu o primeiro lu-
gar ao acertar 67 pratos na 
série classificatória e 19 na fi-
nal, superando Luiz Graça (64 
+ 17) e André Altobello (62 + 

15). No Brasileiro Light, o ati-
rador de Americana sagrou-se 
campeão com 67 pratos, três 
a mais que o vice Luiz Graça.

Na prova nacional, Afonso 
Fortunato foi campeão na Se-
nior C e ficou em terceiro lu-
gar no geral com 63 pontos, à 
frente de André Altobello (62), 
Eduardo Martins (55), Luiz Gra-
ça (55) e Danilo Assolant (46). 
“Com apenas quatro meses no 
tiro esportivo, o Afonso já con-
segue superar atiradores com 
muitos anos de experiência e 
extensa participação em cam-
peonatos. Estou muito satisfei-
to”, disse Athos. (ZARAMELO JR.)

IRMÃOS FORTUNATO 
SE DESTACAM NO 
PICO DO JARAGUÁ

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO
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DA REDAÇÃO

Perto de completar 120 anos 
de história, o clássico que 
mais reuniu estrelas ao lon-
go da história virou um livro 
como nunca antes visto. Lan-
çado pela Editora Corner, o 
livro “Almanaque El Clásico” 
detalha, em mais de 400 pá-
ginas, a história de cada um 
dos 278 jogos entre Real Ma-
drid e Barcelona, até o térmi-
no da temporada 2020/2021 
do futebol europeu.

Real Madrid e Barcelona 
enfrentaram-se pela primei-
ra vez em 13 de maio de 1902, 
em meio aos festejos em Ma-
drid pela coroação de Alfonso 
XIII. Começava ali uma história 
de rivalidade que foi, ao longo 
dos tempos, muito além das 
quatro linhas e que, agora, é 
contada pela primeira vez em 
detalhes, jogo a jogo.

“Não há clássico no mundo 
que tenha reunido tamanha 
quantidade de estrelas ao lon-
go da história. Messi, Cristiano 

GIORIA LANÇA LIVRO “EL CLÁSICO”
REAL X BARCELONA 

Ronaldo, Zidane, Ronaldo, Ro-
naldinho, Rivaldo, Di Stéfano, 
Puskas, Maradona, Cruyff, Ro-
mário... Daria para ficar listan-
do até amanhã... Iniesta, Kubala, 
Figo, Roberto Carlos, Soitchkov, 
Kaká, Beckham, Laudrup, Xa-
vi...”, ressaltou o autor do livro, 
o jornalista americanense Clau-
dio Gioria, que não entendia co-
mo essa história ainda não ha-
via sido esmiuçada.

Há cerca de seis anos, Gio-
ria, pesquisador de futebol e 
colecionar de livros sobre o 
assunto, começou a procurar 
em editoras espanholas um 
livro que detalhasse a histó-
ria do clássico. Encontrou al-
guns, mas não do jeito que 
gostaria. “Uma rivalidade des-
te tamanho é construída exa-
tamente a partir de cada en-
frentamento e eventuais con-
sequências do que acontece 
em campo, que é o que mais 
interessa ao torcedor. Era isso 
que eu buscava. Não consegui 
encontrar, então resolvi fazer”,  
contou o jornalista.

Após levantar a lista com-
pleta de clássicos, Gioria pes-
quisou nos principais jornais 
esportivos espanhóis e em li-
vros o contexto que envol-
via cada partida. “O livro con-
ta, logicamente, o que aconte-
ceu durante o jogo, mas não fi-
ca restrito a uma descrição de 
lances, mostrando o contexto 
antes, durante e depois de ca-
da partida, inclusive reprodu-
zindo declarações dos perso-
nagens envolvidos”, explicou 
Gioria. “Tudo o que cerca uma 
partida deste tamanho gera 
grandes histórias. E isso está 
no livro”, completou.

Além do contexto de cada 
uma das partidas, o livro tem 
uma seção que reúne todas as 
fichas técnicas dos jogos e de 
todos os jogadores e técnicos 
no clássico, além de uma sé-
rie de estatísticas do duelo. O 
objetivo agora é a tradução do 
livro para o espanhol e lança-
mento no mercado europeu.

Gioria é jornalista, formado 
pela PUC-Campinas, com MBA 
em Marketing Digital pela FGV. 
É autor do “Almanaque do Rio 
Branco – O Embaixador de 

Americana”, lançado em 2021. 
Atuou como repórter, editor 
de esportes, editor-executivo 
e editor chefe no jornal Todo-
Dia e como chefe de reporta-
gem no jornal O Liberal.

O livro tem formato 28 cm x 
21 cm e pode ser comprado na 
loja da Editora Corner (https://
clubecorner.com.br/produto/
almanaque-el-clasico/) por R$ 
99,90, mais as despesas pos-
tais. Os contatos com o autor 
podem ser feitos pelo celular/
whats (19) 98428-1941

Gioria é responsável 
pelo novo almanaque

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Os campeões do 1º Open Win-
ner Duplas de Tênis foram co-
nhecidos domingo (13), com a 
disputa das partidas finais do 
torneio que começou na sex-
ta-feira (11) e movimentou to-
tal de 90 jogadores de cidades 
de toda a região. Os jogos acon-
teceram no complexo de saibro 
da Winner Academia, no dis-
trito industrial de Santa Bárba-
ra d’Oeste. Além de troféus aos 
campeões e vices das quatro 

categorias, o Open também dis-
tribuiu premiação de R$ 1.600 
em dinheiro na Centenária e Du-
pla A. Michael Douglas Denegri 
(Bisteca) e Edson Couto esti-
veram à frente da organização 
do campeonato, que teve sor-
teio de brindes da Winner Story.

Na Centenária, os cam-
peões foram Celso Kuniyoshi e 
Flávio Feitosa, ambos de Ame-
ricana, que venceram Doá Ca-
milotti, de Nova Odessa, e 
Marcelo Fregonesi, de Ameri-
cana, por 6/2 e 6/4.

WINNER APONTA
OS CAMPEÕES DO
OPEN DE DUPLAS

TÊNIS

Torneio teve
a presença de
45 duplas, que
fizeram jogos
em 4 categorias

Na Duplas A, o título ficou 
com Cícero Maciel e Nicolas 
Neves, de Piracicaba, que der-
rotaram Ulisses Fornasari e Vi-
nicius Pinto, de Santa Bárbara, 
também por 6/2 e 6/4. Marce-
lo Oliveira, de Campinas, e Sér-
gio Polaquini, de Americana, 
levaram a melhor na Duplas 
B e garantiram o primeiro lu-
gar derrotando os irmãos Gui-
lherme e Pedro Romi, de Santa 
Bárbara, por 6/1 e 6/2.

Por fim, na Duplas Inician-
tes, os americanenses Milton 

Stradioto Neto e Sidney Hor-
tolan sagram-se campeões 
ao ganharem dos barbarenses 
Eder Henrique Chamorra e Fe-
lipe Santos, em outra final com 
parciais de 6/2 e 6/4.

“Ficamos felizes com o ba-
lanço do Open Winner. Conse-
guimos reunir 45 duplas e em 
todas as categorias tivemos 
jogos de nível técnico muito 
bom, com presença marcante 
de público nos três dias e show 
musical no sábado. Valeu mui-
to a pena”, comentou Bisteca.

Flávio Feitosa conquistou título da categoria Centenária

ZARAMELO JR. | O JOGO | 13 DE FEVEREIRO DE 2022
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• Circuito fechado de TV  • Alarmes monitorados 24 horas 
com viatura e via rádio (exclusivo) • Choque pulsativo  

• Monitoramento de imagens • Vigilância  • Portaria 24 horas 

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

RACEMAN DÁ LARGADA COM 24 PILOTOS
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A temporada 2022 da Copa 
Aro Contabilidade Raceman de 
Kart dá largada no próximo dia 
26, no KNO (Kartódromo No-
va Odessa), com 24 pilotos no 
grid, sendo 15 na categoria A 
e 9 na B. Ao longo do ano, até 
dezembro, serão 11 etapas, 10 
delas duplas e uma tripla, to-
talizando 23 corridas para de-
finição dos campeões. Entre 
os pilotos, cinco são estreante-
so: Gilson Signori (Cabra), Dou-
glas Michilino, Gustavo Pereira, 
Regis Franco e Diogo Feltrin. E 
dois retornam ao campeonato: 
Gustavo Pires (Pirão) e Rafael 
Zaramello Cinti (Zara). Todos 
estarão na divisão de acesso.

“Esse ano fica difícil prever 
quem será destaque. Em ou-
tros anos, já era possível ter 

uma ideia, mas agora não. Te-
remos, com certeza, uma dis-
puta muita acirrada até o fim, 
uma porque o nível dos pilotos 
que já estavam na Raceman 
subiu bastante e outra porque 
o pessoal que está entrando 
tem a experiência de andar em 
outros campeonatos”, comen-
tou o presidente Marcelo Assiz.

Das 11 rodadas do campeo-
nato, oito serão no KNO, onde 
fica a sede da Raceman. Tam-
bém estão previstas corridas 
em Paulínia (San Marino), Ba-
rueri (Aldeia da Serra) e Limei-
ra (João Batista Brum). Do to-
tal, nove serão aos sábados 
no período matinal e duas às 
quintas-feiras no noturno.

“Nossa expectativa é muito 
alta para essa temporada. Ano 
a ano temos procurado profis-
sionalizar o campeonato, me-
lhorando toda a estrutura aos 
pilotos, tanto dentro como fo-
ra das pistas. Para 2022, con-
seguimos renovar com a maio-
ria dos novos patrocinadores, 
principalmente a Aro Conta-

CALENDÁRIO
Etapa 1 26/2 Nova Odessa
Etapa 2 19/3 Nova Odessa
Etapa 3 30/4 Paulínia
Etapa 4 26/5 Nova Odessa*
Etapa 5 25/6 Nova Odessa
Etapa 6 23/7 Barueri
Etapa 7 25/8 Nova Odessa*
Etapa 8 24/9 Nova Odessa
Etapa 9 22/10 Limeira
Etapa 10 19/11 Nova Odessa
Etapa 11 10/12 Nova Odessa

* Etapas noturnas

GRID
CATEGORIA A

Cristiano Aro
Douglas Silva

Ricardo Fittipaldi
Gustavo Valente

Marcelo Assiz
Ricardo Aziz
Caio Pinotti

Daniel Macena
Fernando Ongaro

Luiz Paloni
Ricardo Paloni
Ricardo Romi

Rood Mark
Eduardo Rizzo
Adriano Rinalti

CATEGORIA B
Alexandre Bissi
Caio Pelisson

Rafael Zaramello
Gustavo Pires
Gilson Signori

Douglas Michilino
Gustavo Pereira

Regis Franco
Diogo Feltrin

bilidade e a PDV, que são os 
masters”, salientou Assiz.

O regulamento da Copa Ra-
ceman estabelece acesso e 
descenso entre as duas cate-
gorias. Quem não ficar entre 
os 10 primeiros da A, cai para a 
B, enquanto os cinco primeiros 

da B sobem para a A. O coque-
tel de lançamento da tempora-
da aconteceu quinta-feira (10), 
no Bluesteco, com a presença 
de pilotos e convidados. A eta-
pa de abertura, no próximo dia 
26, no KNO, terá as corridas a 
partir das 9 horas.

Zara, Assiz, Aro, Valente e Ongaro estão no grid de 2022

ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE FEVEREIRO DE 2022
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celioautomoveis.com.br

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

ESPORTE

UAÇAÍ SEGUE COM 
INSCRIÇÕES ABERTAS

CORRIDA DE RUA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Programada para 5 de março, 
em Americana, a quinta edi-
ção da Uaçaí Night Run segue 
com inscrições abertas. O pra-
zo vai até o próximo dia 28 e a 
expectativa é que mais de dois 
mil atletas de diversas cidades 
do Estado participem da cor-
rida de rua - na quarta edição, 
em outubro de 2019, a prova 
reuniu aproximadamente 2,8 
mil corredores. A organização 
é da Chelso Sports & Business, 
com realização da agência Me-
ga Ponto Com e Uaçaí Brasil.

As inscrições podem ser fei-
tas pelo site da Chelso - www.
chelso.com.br - e os valores 
antes da virada de lote estão 
entre R$ 79,90 e R$ 149,90, 
com possibilidade de parce-
lamento em até seis vezes no 
cartão. São três opções de 

kit: Incentive, Plus e Premium. 
Além dos kits, há o boné per-
sonalizado como ítem extra ao 
custo de R$ 39,90 a unidade. 
Para participar, todo atleta tem 
que, obrigatoriamente, apre-
sentar comprovante de vacina-
ção contra covid-19.

Suspensa em 2020 e 2021 
em virtude da pandemia, a Ua-
çaí Night Run volta ao calen-
dário esportivo de America-
na agora em 2022. A prova se-
rá disputada nas distâncias de 
5 km e 10 km, com largada e 
chegada no Campus Maria Au-
xiliadora do Unisal, no Parque 

Universitário. A concentração 
está marcada para as 17 ho-
ras e as largadas serão a partir 
das 18h30. O tempo-limite pa-
ra conclusão é de 1h30.

De acordo com informa-
ções de Thiago Cia, da Mega 
Ponto Com, o percurso já es-
tá definido e passará por ruas 
e avenidas na região do Par-
que Universitário e Jardim Ter-
ramérica. Na distância de 5 km, 
será uma volta pelo circuito; na 
de 10 km, duas voltas.

Nas duas distâncias, tanto 
no masculino como no feminino, 
haverá premiação em troféus 
para os cinco primeiros coloca-
dos no geral e mini troféus para 
os três primeiros por faixa etária.

OTIMISMO
“Estamos com expectativa bas-
tante positiva, pois a Uaçaí 
Night Run é uma prova já tra-
dicional no calendário do es-

Prova está
marcada para
5 de março e
espera atletas
de todo Estado

porte de Americana. Todos os 
protocolos relacionados à co-
vid-19 serão seguidos e certa-
mente teremos um evento mui-
to bacana”, comentou Thia-
go, que vem cuidando da rea-
lização da corrida junto com 
a esposa Val Tunussi Cia - os 
dois são publicitários e triatle-
tas. Responsável pela organi-
zação, a Chelso Sports & Bu-
siness é referência no setor e 
tem comando do diretor Gui-
lherme Celso. Os patrocinado-
res são Construtora Sega, Di-
vina Terra e Digimax, os três 
de cota master, Eraldo Tintas, 
Tops Grill - Copa Stanley, Better 
Seguros e Guga Motos. Unisal e 
jornal O JOGO são apoiadores.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE FEVEREIRO DE 2022

Val e Thiago Cia, da Mega Ponto 
Com, cuidam da realização
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

(19) 3469-9292
www.alvaroaguiar.com.br

APOIANDO O ESPORTE
DE AMERICANA

RUA DO RAMI, 288
DISTRITO INDUSTRIAL ABDO NAJAR

RAQUETINHA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Com a realização da segunda 
rodada, o 23º Torneio Amigos 
ATC de Raquetinha tem Hugo 
Santiago com a melhor campa-
nha entre todos os 16 jogadores. 
Ele chegou a 5 pontos e abriu 
vantagem na liderança do Gru-
po B sobre Rafael Lima (Rafa) 
e Ricardo Sayão, que aparecem 
com 1 ponto a menos.

Na rodada desta semana, 
Hugo e Rafa derrotaram Fer-
nando Bilibio e Sérgio Lião (Pi-
vete) por 2 sets a 0, parciais de 
7/5 e 6/2, no primeiro jogo do 
campeonato que não foi deci-
dido no super tie-break.

Na outra partida do gru-
po, Maurício Ferreira (Zebu) e 
Sayão tiveram dificuldades pa-
ra superar Marcos Leão e Wado 
Pellizoni (que jogou em substi-
tuição a Marcelo Marusso), mas, 
de virada, fecharam em 2 a 1, 
parciais de 6/7, 6/4 e 10/6.

Na liderança
do Grupo B,
Hugo aparece
com o melhor
rendimento

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr @zaramelojr

O Circuito Aberto de Ra-
quetinha tem a primei-
ra etapa da temporada 
2022 confirmada para o 
CAT (Clube Amizade de 
Tênis), em Nova Odessa, 
entre os dias 17 e 20 de 
março. A informação é 
de Joel Olla Junior, ges-
tor de plataforma espor-
tiva e criador do torneio

As inscrições esta-
rão abertas a partir do 
próximo dia 25 para as 
categorias A, B, C e Ini-
ciante nos naipes mas-
culino, feminino e misto. 
De acordo com Joel, no 

masculino e feminino 
também está prevista 
a categoris Pro. Os inte-
ressados deverão aces-
sar a plataforma Let-
zPlay.com para confir-
mar participação.

O gestor de platafor-
ma esportivo explicou 
que essa etapa terá o na-
ming rights definido du-
rante as próximas sema-
nas e que o tradicional 
CAT Open está mantido 
para setembro, como é 
de praxe no calendário 
do circuito. Ainda segun-
do informações de Joel 
Jr., a segunda etapa do 
ano deve acontecer em 
Santos, em abril.

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A

JOGADORES PTS.
1º Fernando Pires 4
2º Fábio Pires 3
3º Tiago Dollo 3
4º Robson Ferro 2
5º Rogério Armond 2
6º Franco Sardelli 2
7º Fred Faé 1
8º Fred Carvalho 1

GRUPO B
JOGADORES PTS.

1º Hugo Santiago 5
2º Rafael Lima 4
3º Ricardo Sayão 4
4º Maurício Ferreira 3
5º Marcos Leão 3
6º Marcelo Marusso 2
7º Fernando Bilibio 2
8º Sérgio Lião 1

A rodada ainda teve a vitória 
de Fernando Pires (Pirão) e Gui-
lherme Arcaro (substituiu Tiago 
Dollo) sobre Robson Ferro (Ro-
bão) e Fábio Pires por 2 sets a 1, 
parciais de 7/6, 2/6 e 10/7, em 
jogo válido pelo Grupo A.

O duelo Fred Faé/Rogério 
Armond x Fred Carvalho/Fran-
co Sardelli, também pela cha-
ve principal, foi adiado em vir-
tude da contusão de Faé e se-
rá remarcado para nova data.

Na próxima quarta-feira 
(23), a partir das 7 horas, acon-
tece a terceira rodada com a 
seguinte programação para o 
complexo de saibro da acade-
mia Americana Tennis Center: 
Faé/Hugo x Carvalho/Sayão, 
Rafa/Rogério x Franco/Zebu, 
Pirão/Pivete x Robão/Marcos e 
Bilibio/Tiago x Marusso/Fábio.

Hugo tem início fulminante no torneio nas quadras da ATC

ZARAMELO JR. | O JOGO | 4 DE AGOSTO DE 2021

CIRCUITO COMEÇA 
NO CAT, EM MARÇO
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ComemoraçãoTRIPLA

Amizade pra vida, que se inten-
sificou ainda mais na peregrina-
ção pela Rota da Luz. Margô Si-
mões, que hoje reside em Syd-
ney, na Austrália, aproveitou a 
visita pela city para comemorar 
o aniversário ao lado da amiga 
e empresária Lisa Mendes. As 
duas organizaram uma festa in-
timista, mas super animada, ho-
menageando de maneira sur-
presa a personal trainer Sabrina 
Colpani, também aniversariante 
do período. Sabrina ficou bas-
tante emocionada. As três ani-
versariantes recepcionaram os 
convidados no salão de festa do 
Condomínio Paris. Na ambien-

tação, arranjos de flores multi-
cores entre rosas, crisântemos, 
orquídeas e folhas de eucalipto 
entre peças de porcelana. O bo-
lo ornamentado com flores tra-
zia os nomes das aniversarian-
tes. Freixenet bem gelado bor-
bulhando nas taças e vinhos ita-
lianos Collezione Cinquanta, di-
reto da região de Puglia. No buf-
fet, delícias do cardápio do Bep-
po Americana e o ponto alto da 
recepção ficou para a paella de 
frutos do mar preparada pe-
lo chef Giovanni Pamfilio. A pis-
ta de dança bombou com ani-
mação e os hits de sucesso do 
DJ Jonacyr. E quanta alegria!

As aniversariante Margô Simões, Sabrina Colpani
e Lisa Mendes: amizade, emoção e muita alegria

Lisa Mendes com o marido 
Artur e o filho Arturzinho

Margo Simões com o marido Jonas 
e os filhos Matheus e Mari

Maria Fernanda e
José Luiz Meneghel Mara e Marlon Freitas

Patricia Jensen
e Giovanni Pamfilio

ComemoraçãoComemoração
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VELINHAS!
Felicidades para Sandra 
Oliveira, Brinny Ragasso, 
Flávia Covolan Faé, Bruno 
Ganade, Ivana Françoso, 
Uda Rhonda, Érika Fagion, 
Odair Jorge Demarchi, o 
vice prefeito de Americana 
Odir Demarchi (foto) e 
Suzi Ellen Dias Bicalho, 
que aniversariam nessa 
sexta. No sábado é a 
vez de Sid Castro De 
Nadai, Manezinho da 
Praia e Celso Vivaldini 
comemorarem idade nova. 
Já no domingo, Antonio 
Augusto Duarte, João 
Paulo Martins, Luiz Carlos 
Matos, David Wesley 
Rodrigues, Suzana Rosa 
Honorio Morilla, Marco 
Antonio Kim, Eliete Zanotti 
e Ketly Sacilotto são 
aniversariantes do dia.

Monah David e Alexandre
Camargo com a filha Mariana Ilda e José Meneghel

Denise e
Guilherme Marconi

Jacqueline e
Gilson Baccan

Pastor Jabis Ipólito
Campos Junior com
a mulher Patrícia

Maria Roberta Lapetina e
Marcelo Ribeiro Gomes

O DJ Jonacy Washington
Chef Giovanni Pamfilio apresentando
a paella de frutos do mar

Mariel Guzzo Toloi
e Sergio Toloi

Vania e Paulinho Seleguini

Mariana Marques Ferreira
e Assis Carvalho Gerson Sallati

Nadir Reis
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Até o início desta semana, a Secre-
taria de Saúde de Americana havia 
vacinado 187.061 moradores com 12 
anos ou mais com as duas doses da 
vacina ou a dose única contra a co-
vid-19, o que representa 89,07% da 
população com o esquema comple-
to de imunização. Agora, essas pes-
soas aguardam os prazos estabele-
cidos para receberem a dose adicio-
nal, conforme a faixa etária ou reco-

mendação específica do Ministério da 
Saúde. O total de doses aplicadas até 
terça-feira (15) era de 475.118, sendo 
194.480 da primeira dose, 180.919 da 
segunda, 6.142 da dose única, 6.357 
da dose pediátrica, 87.110 da terceira 
dose e 110 da quarta dose.  A vacina 
é disponibilizada por meio de agen-
damento, aberto de segunda a sába-
do, a partir das 14 horas, no site www.
saudeamericana.com.br. (DA REDAÇÃO)

A Secretaria de Saúde de Americana realiza, 
amanhã (19), mutirão de consultas e exames na 
área de cardiologia. Ao todo, serão ofertadas 
172 consultas, 172 exames de eletrocardiogra-
ma e 30 testes ergométricos. Tanto as consultas 
quanto os exames estão sendo agendados pre-
viamente pelo setor de regulação e todos pro-
cedimentos serão feitos no Núcleo de Especiali-
dades, que fica na Rua 1º de Maio, na Cordenon-
si. O atendimento será das 7 às 17 horas.

O mutirão será conduzido por quatro mé-
dicos cardiologistas, contratados por meio de 
parceria entre a Prefeitura e o Cismetro (Con-
sórcio Intermunicipal de Saúde). O objetivo é 
reduzir a fila de espera, porém uma das preo-
cupações da Secretaria é quanto às faltas, 
mesmo havendo confirmação do morador pa-
ra a consulta. De acordo com o setor de regu-
lação, em algumas situações as faltas chegam 
a 40% do total agendado e isso acaba gerando 
prejuízo no atendimento. (DA REDAÇÃO)

89% COMPLETAM ESQUEMA VACINAL

AMERICANA 
REALIZA MUTIRÃO 
CARDIOLÓGICA

MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO

MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO

O vereador Thiago Brochi 
(PSDB) visitou terça-fei-
ra (15) um trecho da Ave-
nida Gioconda Cibin, na re-
gião do Jardim Terramérica, 
com o prefeito Chico Sar-
delli e o vice-prefeito Odir 
Demarchi. Durante a visita, 
conversaram com proprie-
tários de empreendimen-
tos voltados ao ciclismo, en-
tre eles, Fábio Guidolin, do 
Bike Hotel Sports. O objeti-
vo foi conhecer as deman-
das de ciclistas e pedestres 

que frequentam a via, co-
mo melhorias na sinaliza-
ção de solo e na ilumina-
ção, para dar mais seguran-
ça. Brochi já havia visitado a 
região com o secretário-ad-
junto da Unidade de Trans-
portes e Sistema Viário, Pe-
dro Peol, e encaminhado à 
prefeitura indicações pedin-
do revitalização e melhorias 
em toda a extensão da ave-
nida, incluindo a substitui-
ção da iluminação por lâm-
padas de LED. (DA REDAÇÃO)

AUTORIDADES VISITAM 
REGIÃO DO TERRAMÉRICA

DIVULGAÇÃO

A Trevilub Distribuidora ganhou o 
“Prêmio Qualifica+ Michelin”, que re-
conhece as empresas que mais ca-
pacitam o time de vendas nas forma-
ções técnicas da Michelin Brasil - a 
empresa de Americana ficou em se-

gundo lugar na classificação. O cer-
tificado foi entregue aa Bruno Trevi-
zan (ao centro), diretor da Trevilub. 
A empresa é distribuidora da Miche-
lin para pneus automotivos, utilitá-
rios e caminhões 3/4. (DA REDAÇÃO)

TREVILUB DISTRIBUIDORA É
PREMIADA PELA MICHELIN

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

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

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

Estilo + Conforto
VOCÊ MERECE UM MÓVEL LUCHINI

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

Instagram @zaramelojr
e-mail zaramelojr@jornalojogo.com.br
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> Matéria de ontem (17) do 
Liberal, assinada por Guilherme 
Magnin, diz que o Rio Branco 
negocia com o InverGroup para 
se tornar uma SAF (Sociedade 
Anônima do Futebol), assim 
como ocorreu recentemente 
com Cruzeiro e Botafogo.

> A não ser que apareça 
algum mecenas disposto a 
injetar milhões no futebol do 
Rio Branco, não há, de fato, 
outro caminho a percorrer 
a não ser virar SAF.

> Mais uma do Tigre: clube 
foi premiado na sexta edição 
do Programa de Excelência 
da FPF (Federação Paulista 
de Futebol). Ficou na 
categoria Prata, ao lado de 
Inter de Limeira, Portuguesa, 
Botafogo, Novorizontino 
e Grêmio Osasco.

> Cada um deles tem direito 
ao prêmio de R$ 40 mil. Nos 
cofres do Rio Branco não 
entrará um centavo sequer. Vai 
tudo à Justiça para pagamento 
de dívidas trabalhistas.

> Santa Bárbara d´Oeste já 
fez um campeonato com seis 
categorias para a molecada, 
semana começa o futebol 
veteranos, em março tem a 
largada do futsal da 1ª e 2ª 
divisão, e também de torneios 
de vôlei de praia e futevôlei.

> Nova Odessa abriu inscrições 
para torneio de minicampo, 
com início em março, e planeja 
um de vôlei, a partir de abril.

> Nas duas cidades, centenas 
de pessoas de todas as faixas 
etárias estão envolvidas 
nestas ações esportivas.

> Enquanto isso, em 
Americana, não há previsão 
até agora da realização de 
nenhuma competição de 
esporte coletivo - e acho que 
nem individual, à exceção de 
festival de embaixadinhas.

> Americana já foi referência 
no esporte, mas há alguns anos 
anda a passos de tartaruga. 
A pandemia já não serve mais 
como justificativa absoluta...

> Abraços ao meu amigo 
Domingos Dias, o Mingão, 
o rei de Estrela d’Oeste, 
que acompanha O JOGO
pelas redes sociais e pelo 
whats. O hómi é fera 
num pedal e torce para a 
Portuguesa de Desportos.

>  Se a Fifa mudar a fórmula 
de disputa do Mundial de 
Clubes, passando para 24 
times (4 ou 5 europeus) a 
cada quatro anos, o que hoje é 
improvável de acontecer - um 
sul-americano ser campeão 

-, vai se tornar impossível.

> Pode ser Palmeiras, 
Flamengo, Atlético-MG, 
Corinthians, São Paulo, seja 
quem for, para ganhar de time 
da Europa só ser for um acaso 
futebolístico monstruoso.

Bom final de semana, meus 
amigos! Saúde a todos!

FLASH BOLA
A foto é de 1992 e foi feita no Estádio 
Décio Vitta. À esquerda, o preparador 
físico Fred Smania, lenda viva da histó-
ria do Rio Branco. À direita, o técnico Ci-
linho, que revolucionou o futebol do Ti-
gre e implantou, em conjunto com a di-
retoria, o projeto que revelou inúmeros 
jogadores e rendeu milhões para o clu-
be de Americana.

Cilinho faleceu em novembro de 2019, 
aos 80 anos. Na época em que esteve no 
Tigre, confesso, achava que Otacílio Pi-
res de Camargo era um louco do futebol 
por suas ideias, mas, não demorou muito, 
para que eu percebesse que ele estava à 
frente do seu tempo. Muito à frente, por 
sinal. Voltemos à foto. No colo de Cilinho, 
o garotinho, com 1 ano e alguns meses de 
idade, é Guilherme Pegorari, hoje goleiro 
e ídolo do Ituano.

A foto foi feita pelo saudoso José Lá-
saro Pegorari, o Zezinho, pai de Guilher-
me e meu amigo do bairro Conserva.

BAÚ DO ESPORTE
Mais uma de antigamente. Time vetera-
nos do Flamengo de Americana. Década 
de 1980. Parque Dona Albertina, em Ca-
rioba. Da esquerda à direita, estão: em pé 

- Zé Meneghel, Celso, Varnel, Romualdo 
(falecido recentemente), Zu, Paulo Me-
neghel (já falecido), Gilmar, não identifi-
cado, Percival, Zé Antonio e Paraná (mais 
um que já nos deixou); agachados - não 
identificado, Ferreira, Otávio Tiricia, Tur-
queto (também falecido, com o filho Bru-
no à frente), Cabrinha, Gilson e Zago. “Za-
ra, se possível, publica no O JOGO. É uma 
singela homenagem minha aos amigos 
que faziam parte deste time e faleceram”, 
disse Varnel, que cedeu a foto ao jornal.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL
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Petshop
Banho e Tosa
Hospital Veterinário 24h
Day Care
Laboratório

O COMPLEXO PET MAIS
COMPLETO DA REGIÃO!

R. Germano Giusti, 26
Jd. Paulista, Americana/SP

@myourpet

Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433

PDC FECHA PARCERIA COM THUNDER
KART

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A Associação de Kart Pé de 
Chumbo fechou parceria com 
a Thunder Racing Technolo-
gy para a temporada 2022 da 
Copa Sópneus Goodyear, que 
tem abertura programada pa-
ra março. Depois de mais de 
uma década com a Mini, os 26 
pilotos do grid do campeonato 
agora irão às pistas com chas-
sis da fabricante de kart sedia-
da em Paulínia e que tem co-
mo diretores Luiz Eduardo Sa-
lau (Dado) e Alain Sisdeli.

Os equipamentos foram ho-
mologados quarta-feira (16) 
pela CBA (Confederação Bra-
sileira de Automobilismo) e se-
rão entregues no início da pró-
xima semana à RB3 Prepara-
ção, chefiada por Rodrigo Be-
dore, para colocação de mo-
tores e pneus, além de ajustes 
de banco e demais detalhes de 
montagem. Antes do início do 
campeonato, marcado para 19 
de março, os pilotos do PDC 
devem realizar ao menos um 
treino com os novos karts.

“Ficamos mais de 10 anos 
com a Mini e agora trocamos 
pela Thunder por alguns mo-

Novos chassis
da temporada
serão entregues
semana que vem
à RB3 Preparação

Carlinhos Carrion, Candido Neto, Rogério Pompermayer e Rafael Contatto Rodrigo Bedore entre Dado Salau e Alain Sisdeli, diretores da Thunder

tivos. Fizemos levantamen-
to e constatamos que a quali-
dade da Thunder no mercado 
é muito boa. As questões de 
preço, suporte, peças e manu-
tenção também influenciaram, 
sem contar a proximidade da 
fábrica com Americana, onde 
está nossa sede”, disse Mar-
celo Marusso, fundador, presi-

dente e piloto do PD’Chumbo. 
“O fator determinante para es-
sa mudança radical foram as 
garantias que o Dado passou 
para mim e para toda direto-
ria da associação em várias re-
uniões que fizemos. Ele mos-
trou tudo que tinha a oferecer 
e nos convenceu. Não tenho 
dúvidas que essa parceria se-
rá muito boa, tanto para o Pé 
de Chumbo como para a Thun-
der”, acrescentou Marusso.

“Estamos felizes em poder 
fornecer os chassis para o Pé 
de Chumbo, que é um campeo-
nato tradicional no kartismo 
brasileiro e que tem pilotos que 
são formadores de opinião. Te-

nho certeza que através dessa 
parceria vamos conseguir fazer 
muitos negócios”, comentou 
Dado Salau, que é diretor admi-
nistrativo da Thunder.

Diretor comercial e de de-
senvolvimento da fabricante 
de karts, Alain Sisdeli citou que 
os chassis Thunder são rápi-
dos e que os freios são um di-
ferencial a se destacar. Ele dis-
se que nas etapas do campeo-
nato haverá alguém da equipe 
para assessorar o Pé de Chum-
bo. “A ideia é estar em to-
das as corridas para acompa-
nhar tudo de perto”, afirmou.

No início desta semana, 
além do preparador Rodri-

ETAPA 1
19/3 PAULÍNIA

ETAPA 2
2/4 LIMEIRA

ETAPA 3
21/5 ARARAQUARA OU PAULÍNIA

ETAPA 4
4/6 PAULÍNIA

ETAPA 5
25/6 VESPASIANO

ETAPA 6
6/8 PAULÍNIA

ETAPA 7
10/9 ITU

ETAPA 8
1/10 PAULÍNIA

ETAPA 9
22/10 A DEFINIR

ETAPA 10
19/11 PAULÍNIA

CALENDÁRIO

go Bedore, os pilotos Rogério 
Pompermayer, Rafael Contat-
to, Carlinhos Carrion e Candi-
do Neto estiveram na fábrica 

da Thunder, que fica no Kartó-
drtomo San Marino, em Paulí-
nia, para conhecer os novos 
chassis do campeonato.

FOTOS: WADO PELLIZONI | PD’C TEAM | 15 DE FEVEREIRO DE 2022


