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‘‘A loja mais esportiva da região’’
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Nº 876 >> DESDE 2003BY ZARAMELO JR. @zaramelojr

PEDAL
FORTE
Rogério Cançado, o Jaguar,
do Americana Bicicross Clube,
viaja na próxima semana para disputar
competição internacional de
BMX em Rock Hill, na Carolina
do Sul, nos Estados Unidos. P. 5
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Time do coração.
Sou torcedora do Santos, 
apesar de não acompanhar 
muito os campeonatos. O 
fim da briga entre o avô 
santista e o pai corintiano se 
deu no clássico entre os dois 
times e eu prometi que qual 
ganhasse, seria torcedora 
sem poder trocar de lado 
depois! Ganhou o Santos.

Torce contra quem?
Depois de escolher ser 
santista e minha irmã 
escolher ser corintiana, 
passei a torcer contra o 
Corinthians para aumentar 
a competitividade nas 
torcidas dos jogos.

Ídolo
A Marta sempre foi uma 
inspiração para mim como 
demonstração de força 
da mulher no esporte e na 
discussão de desigualdade 
de gênero que enfrentamos 
não só no futebol.

Entre seus amigos, 
quem é fera no esporte?
Tenho muita admiração 
pela carreira longa e 
sólida da Isabel Dias, 
uma das pioneiras no 
karatê de Americana.

Faz alguma atividade física?
Musculação.

DE PRIMEIRA

Esporte favorito
Handebol. A escolinha de 
base de Americana foi minha 
segunda casa por muitos anos.

Para qual esporte 
não leva jeito?
Futebol e todas as 
outras modalidades que 
envolva o uso dos pés.

Gente boa
Grasiele Rezende. Secretária 
de Esportes de Americana 
tem movimentado a área 
e feito bom trabalho.

Bola cheia
Juninho Dias. Com a 
experiência dele, tem atuado 
no esporte onde sabe que 
terá bons resultados.

Bola murcha
Secretaria de Esportes do 
Estado já esteve melhor. 
Processos lentos e pouco 
fomento ao esporte paulista. 
Um estado com tantos 
talentos como São Paulo é 
uma mina de ouro para o 
esporte quando bem gerido!

GABRYELLE RIBEIRO
ARQUIVO PESSOAL

ESCOLINHA DO SÃO MANOEL INICIA ATIVIDADES
Idealizada pelos amigos Ri-
cardo Tite, Thelmis Lanza e 
Walker Frônio (Walkinho), a 
escolinha de futebol do Es-
porte Clube São Manoel ini-
ciou sábado (5) suas ativida-
des. “O Tite já tinha essa ideia 
há tempos e eu e o Thelmis 
abraçamos a causa. Acredita-
mos que o esporte traz bene-
fícios, não só na formação de 
atletas como também na for-

mação de pessoas. Vamos ti-
rar as crianças da rua, do ce-
lular, para levá-las à prática 
do futebol”, disse o ex-joga-
dor profissional Walkinho.

O prefeito Chico Sardel-
li, o vice Odir Demarchi, o 
vereador e líder de gover-
no Thiago Brochi e a presi-
dente estadual do PDT e in-
tegrante do comando na-
cional do partido Maria Gio-

vana Fortunato, além de se-
cretários municipais e as-
sessores, acompanharam a 
solenidade que marcou o 
lançamento da escolinha.

Gratuitas e voltadas a 
crianças na faixa etária de 6 
a 14 anos, as aulas são reali-
zadas aos sábados, a partir 
das 7h45, no campo do bair-
ro São Manoel.

Show de bola!
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Thlemis Lanza, Ricardo Tite, Walkinho Frônio e Maria Giovana

Thiago Brochi, Chico Sardelli e Odir Demarchi

RIGUE NA 
PRESIDÊNCIA
O Clube do Bosque tem 
eleições programadas 
para junho e Walmir Ri-
gue (foto) deve ser o su-
cessor de Pedro Alvaro 
Aguiar na presidência da 
Diretoria Executiva. Nos 
dois mandatos de Aguiar, 
Rigue ocupou o cargo de 
vice-presidente de Espor-
tes. O mandato é por pe-
ríodo de dois anos.

RAQUETINHA
O Clarus Technology Open 
marca a abertura da tem-
porada 2022 do Circuito de 
Raquetinha. Os jogos serão 
na próxima semana, entre 
quinta-feira (17) e domingo 
(20), no complexo de sai-
bro do CAT (Clube Amizade 
de Tênis), em Nova Odes-
sa. De acordo com o idea-
lizador do Circuito, Joel Olla 
Junior (Jolla), as inscrições 
seguem abertas na plata-
forma LetzPlay. Duplas de 
toda região são esperadas.
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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

IRMÃOS BISSOLI DOMINAM A UAÇAI
CORRIDA DE RUA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Os irmãos gêmeos Lucas e 
Luan Bissoli, da equipe Prenda 
Gaúcha, de Americana, domi-
naram a quinta edição da Ua-
çai Night Run, realizada sábado 
(5), na região do Jardim Terra-
merica. Largando na frente do 
pelotão de elite, Lucas venceu 
a prova dos 10 km, com o tem-
po de 32m16, enquanto Luan 
chegou em primeiro lugar nos 
5 km, com a marca de 15m26.

A corrida de rua, que teve 
largada e chegada no Campus 
Maria Auxiliadora do Unisal, re-
uniu atletas de diversas cida-
des do Estado - de acordo com 
a Cronoserv, responsável pela 
cronometragem, aproximada-
mente 1,2 mil corredores com-
pletaram a prova no tempo-li-
mite de 1h30. A organização 
foi da Chelso Sports & Business, 
com realização da agência Me-
ga Ponto Com e da Uaçaí Brasil.

Os corredores americanen-
ses dominaram o Top 5 das 
duas distâncias Nos 10 km, en-

tre os homens, além de Lucas 
Bissoli, também foram ao pó-
dio Jair Souza, da JZ Team, se-
gundo colocado com 36m47, 
e João Paulo Santos Silva, ter-
ceiro com 37m07. Entre as mu-
lheres, Angélica Garbelini, da 
JZ Team, ficou em segundo lu-
gar com 43m41, enquanto Ca-
rolini Gomes de Lima Borges, 
da Grae, foi a terceira coloca-
da com 45m07. Nos 5 km, além 
de Luan Bisolli, mais três atle-
tas de Americana garantiram 
presença no pódio masculino: 
Luiz Gustavo Tomaz dos San-
tos, da Aspam, terceiro coloca-
do com 16m31; Marcelo Malteze, 
da Malteze Fisioterapia, quarto 
com 16m35, e Maykon Apareci-
do Pereira da Silva, da Digimax, 
quinto com 17m00.

Entre as mulheres, a ven-
cedora dos 5 km foi Flávia Ca-
therino Lemma, que corre pe-
la Assessoria Bruno Frizza-
rinni, de Americana, e cravou 
20m43. O Top 5 contou ain-
da com outras três corredoras 
de assessorias americanenses: 
Miriam de Farias, da Triaction 
Team, segunda colocada com 
20m52, Sueli Ramos Silva, da 
Bora Lá, terceira com 21m27, 
e Juliana Magalhães Baldessin, 
da RCO, quinta com 21m52.

“Saldo super positivo para 
esta prova. Após dois anos, a 
Uaçai Night Run marcou a reto-
mada pós-pandemia. Os atle-
tas aderiram bem e fizeram 
uma festa bonita, muitos de-
les batendo RP (recorde pes-
soal), outros iniciando na mo-
dalidade. Estamos recebendo 
feedbacks com muitos elogios”, 
disse Val Tunussi Cia, da Me-
ga Ponto Com. “Agradecimen-
to especial aos patrocinadores, 
que fizeram ótima entrega para 
que os atletas tivessem expe-
riência diferenciada numa cor-
rida de rua”, enfatizou Val.

Gêmeos da
Prenda Gaúcha
foram campeões
na prova de
sábado à noite

TOP 5
10 KM MASCULINO
ATLETAS TEMPOS

1º Lucas Bissoli 32m16
2º Jair Souza 36m47
3º João Paulo S. Silva 37m07
4º Anderson Oliveira 37m26
5º Fernando de Moura 37m30

10 KM FEMININO
ATLETAS TEMPOS

1º Juliana Almeida Scher 41m59
2º Angélica Garbelini 43m41
3º Carolini Borges 45m07
4º Gisele Gonçalves 45m09
5º Josi Pereira Martins 45m21

5 KM MASCULINO
ATLETAS TEMPOS

1º Luan Bissoli 15m26
2º Bruno Braga 16m22
3º Luiz Gustavo Santos 16m31
4º Marcelo Malteze 16m35
5º Maykon da Silva 17m00

5 KM FEMININO
ATLETAS TEMPOS

1º Flávia Lemma 20m43
2º Miriam de Farias 20m52
3º Sueli Ramos Silva 21m27
4º Iris Moitinho Silva 21m36
5º Juliana Baldessin 21m52

Ao cruzar o pórtico de che-
gada da 5ª Uaçaí Night Run, 
sábado (5), no Campus Ma-
ria Auxiliadora do Unisal, o 
profissional de educação fí-
sica Michel Ciuldin levantou 
em mãos o numeral 5254, 
com o nome “Marcos”. Foi 
sua homenagem à memó-
ria do amigo e aluno Mar-
cos Bergamin, que faleceu 
na madrugada de sexta-fei-
ra (4), aos 60 anos. Marcos 

estava inscrito na corrida 
noturna e Michel fez ques-
tão de levantar seu numeral. 

“O Marcão foi um dos meus 
primeiros alunos, tanto num 
estúdio logo que me formei 
quanto na assessoria MC 
Runners. Durante seu veló-
rio, uma aluna deu a ideia da 
homenagem e eu não po-
deria deixar de realizá-la”, 
contou o coach da assesso-
ria esportiva. (ZARAMELO JR.)

MICHEL PRESTA 
HOMENAGEM A ALUNO 
FALECIDO NA VÉSPERA

Lucas e Luan (ao centro) largaram na frente e venceram a corrida no Jardim Terramerica

SANDERSON BARBARINI | FOTOP

DIVULGAÇÃO
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Com duas vitórias em dois jogos, 
somando 6 pontos, o Orion Cores 
(foto) ocupa a liderança no Cam-
peonato “José Roberto Bardi” de 
Futebol Society, no Castor. Na se-
mana passada, o Orion derrotou o 
ISB Contábil por 6 a 5, com gols 
de Dellan (2), Ronaldo, Lucas Ro-
cha, Valdivia e Dener.

A rodada ainda teve o Zanque-
ta Materiais de Construção es-
treando com vitória por 6 a 4 so-
bre o Café Amorino e o Vedras ga-

nhando do Levak Motors por 5 a 
3. Zanqueta, Vedras e Levak apa-
recem com 3 pontos, enquanto o 
Amorino tem 2 e o ISB, 1. O Soul 
ainda não pontuou. Com 5 gols 
cada, Xande (ISB), Dener (Orion) 
e Felipe Gobbo (Amorino) são os 
principais artilheiros neste início 
de competição. A terceira rodada 
será neste sábado (12) com Soul x 
Vedras, às 15 horas; ISB x Zanque-
ta, às 16 horas; e Orion x Levak, às 
17 horas. (ZARAMELO JR.)

ORION CORES LIDERA NO CASTOR

DIVULGAÇÃO

Hugo Santiago, o Hugompressor 
(mistura de Hugo com rolo com-
pressor), e Ricardo Sayão (foto) 
mostraram força na quarta roda-
da do Torneio “Amigos ATC” de 
Raquetinha, esta semana, no com-
plexo de saibro da academia Ame-
ricana Tennis Center. Eles foram à 
quadra em parceria e derrotaram 
Rafael Lima e Maurício Ferreira, o 
Zebu, por duplo 6/4, assumindo a 
ponta do Ranking B. Hugompres-
sor é o primeiro colocado com 8 
pontos e Sayão vem na cola com 7.

No Ranking A, a liderança agora 
é de Tiago Dollo, que chegou aos 9 
pontos, 2 a mais que Fernando Pi-
res (Pirão). Tiago e Fábio Pires ga-
nharam na rodada de Pirão e Rob-
son Ferro, o Robão, por 6/3 e 6/2.

Na outra partida, vitória de Sér-
gio Lião, o Pivete, e Marcos Leão 
sobre Fernando Bilibio e Wado Pel-
lizoni (que jogou em substituição a 
Marcelo Marusso) por 6/4, 4/6 e 
10/7 no super tiebreak.

A rodada da próxima quarta-
-feira (16) terá Fred Faé/Zebu x Pi-
rão/Marusso, Rafael/Fred Carva-
lho x Bilibio/Robão, Rogerio Ar-
mond/Sayão x Pivete/Fábio e Hu-
gompressor/Franco Sardelli x Tia-
go/Marcos. (ZARAMELO JR.)

HUGO E SAYÃO MOSTRAM FORÇA NA ATC
ZARAMELO JR. | O JOGO | 9 DE FEVEREIRO DE 2022
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JAGUAR DISPUTA PROVA NOS EUA
BMX

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Piloto do ABC (Americana Bici-
cross Clube), Rogério Apareci-
do Cançado, o Jaguar, 37 anos, 
viaja na próxima quarta-feira 
(16) para Rock Hill, cidade no 
estado da Carolina do Sul, nos 
Estados Unidos, onde, no final 
de semana (de 18 a 20), dispu-
tará uma etapa do campeonato 
norte-americano de BMX.

“Será a inauguração da pis-
ta após sua reforma. O Mundial 
de 2023 acontecerá lá em Rock 
Hill e por isso a prova está cha-
mando a atenção de atletas do 
mundo todo. Vou para lá com 
a expectativa de bom resulta-
do. Apesar da paralisação que 
a pandemia causou no espor-
te, venho treinando na me-
dida do possível e estou oti-
mista”, disse Jaguar, que es-
tá na modalidade desde 1999 
e conquistou títulos em níveis 
nacional, estadual e regional.

Jaguar, que já foi semifina-
lista de um Mundial, vai com-

petir em Rock Hill na categoria 
Veteranos Pro, que, segundo 
sua própria definição, “é a elite 
dos pilotos mais velhos”.

“Ter um atleta do ABC numa 
competição nos Estados Uni-
dos, que é a casa do BMX, é a 
materizalização de todo traba-
lho que estamos fazendo, des-
de as escolinhas de iniciação 

até a equipe de competição. 
É muito gratificante”, afirmou 
Douglas Campos, que é o pre-
sidente do clube local.

“Esperamos também que 
isso proporcione maior divul-
gação do esporte e mostre a 
dimensão do nosso projeto.  
O BMX é de modalidade olím-
pica”, acrescentou o dirigente.

Piloto do ABC
viaja 4ª feira
competir na
pista que vai
sediar Mundial

Na presidência do ABC 
(Americana Bicicross Clube) 
desde 2021, Douglas Cam-
pos espera que a modalida-
de passe a ter mais apoio a 
partir da divulgação da pre-
sença de Rogério Aparecido 
Cançado, o Jaguar, na pro-
va internacional nos Estados 
Unidos. “Que isso possa al-
cançar mais empresas para 
aderirem ao nosso projeto. 
Estamos em busca de apoio 
na iniciativa privada”, disse.

Atualmente, o clube tem 
como patrocinador mas-
ter o Grupo Aro. O Depósito 
de Bebidas Puro Malte tam-
bém tem cota de patrocínio 
e há quatro apoiadores: Pdd 
Segurança do Trabalho, BM 
Bebidas, Turbo Cycling Trai-
ning e Quali Parts BMX. No 
ano passado, o ABC foi vice-

-campeão paulista e brasilei-
ro e nesta temporada, além 
do nacional e do estadual, 
disputará também a Copa 
do Brasil. “Fora a equipe de 
competição, temos a esco-
linha de iniciação e oferece-
mos também bikes e equi-
pamentos para aqueles que 
querem conhecer e fazer 
testes para iniciar no espor-
te”, citou Douglas.

“Pelos resultados, a gen-
te vê que deu certo e que 
dá certo o trabalho do ABC. 
Americana é referência na 
modalidade e estamos aber-
tos para apresentar o nos-
so projeto aos empresários 
que queiram estar com a 
gente”, finalizou o presiden-
te. O contato pode ser fei-
to através do whatsapp (19)  
99800.6258. (ZARAMELO JR.)

PRESIDENTE ESPERA 
APOIO PARA PROJETO

Douglas Campos e Rogério Jaguar na pista do ABC

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE MARÇO DE 2022
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ATIVIDADE FÍSICA
É SEU MELHOR
ESCUDO PROTETOR
CONTRA QUALQUER
TIPO DE DOENÇA.

Agende pelo WhatsApp        19 99333-2209

VENHA
TREINAR

CONOSCO!

Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433

AMERICANA CONQUISTA TÍTULOS NO BT
CIRCUITO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O Torneio de Verão, que mar-
cou o início da temporada 
2022 do Circuito Aberto de 
Beach Tennis, teve jogadores 
de Americana no alto do pódio 
de duas categorias: Henrique 
Gusmini e Henrique Defava-
ri, na Masculina B, e Guilherme 
Foentes e Thomas Covolan, na 
Masculina Iniciante. Com jogos 
no complexo do Beach Clube 
Pansserini, em Capivari, entre 
sexta-feira (4) e domingo (6),  
a etapa movimentou 142 du-
plas em nove classes.

Na final da Masculina B, Gus-
mini e Defavari ganharam por 
6/4 de Eduardo Bertola, de Cer-
quilho, e João Marcos, de Ame-
ricana, enquanto na decisão da 
Masculina Iniciante, Foentes e 
Covolan não tiveram maiores di-
ficuldades para marcar 6/1 so-
bre André Giomo e Márcio Ju-
nior, ambos de Capivari.

Americana ainda chegou 
na final de outras três catego-
rias e ficou com o vice-cam-
peonato. Na Feminina C, Melis-
sa Forti e Paula Carpanezi per-
deram por 7/6 para Bruna Ma-
zer e Pamela Gomes, de Limei-
ra; na Feminina Iniciante, Tatia-
ne Carlomagno e Vivian Gar-

cia caíram por 6/3 diante de 
Isadora Bresciani e Júlia Ro-
que, de Capivari; e na Mista D, 
Karen Sega e Samuel Souza 
(Tchê Tchê) foram derrotados 
por Isabela Haddad e Renato 
Defavari, de Capivari, por 6/1.

Nas demais categorias, o tí-
tulo ficou com Marcos Dias e 

Torneio teve
142 duplas em
9 categorias;
próxima etapa
será na Rimini

Lucas e Caio foram campeões da etapa em Araras

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

CAIO GAZOLI
É CAMPEÃO
EM ARARAS
Em sua estreia com patrocí-
nio da Adidas, o americanen-
se Caio Gazoli sagrou-se cam-
peão da categoria Masculina A 
na etapa de abertura do Cir-
cuito DF4 Open de Beach Ten-
nis, disputada no Sun House, 
no Jardim Alto, em Araras, en-
tre sexta-feira (4) e domingo 
(6). Ele jogou em parceria com 
o piracicabano Lucas Menega-
le. Caio e Lucas fizeram quatro 
jogos, com três vitórias e ape-
nas uma derrota. Na final, eles 
ganharam de Eduardo Lucca 
Filho e Guilherme Paganotti 
por 6/1, garantindo o título da 
principal categoria do torneio. 
Organizado pela DF4 Sports, a 
próxima etapa do Circuito es-
tá marcada para o último final 
de semana de março - de 25 a 
27 -, em Caraguatatuba, litoral 
norte de São Paulo.

Renan Aleixo, de Limeira, na 
Masculina C; Daniela Schinca-
riol e Maria Massaioli, de Cam-
pinas, na Feminina B; Isabela 
Bergamaschi e Pedro Boareto, 
de Capivari, na Mista C; e Isado-
ra Bresciani e Marcelo Augusto, 
de Capivari, na Mista Iniciante.

Criador e responsável pelo 
Circuito, Joel Olla Junior (Jolla) 
confirmou que a segunda eta-
pa do ano será o Rimini Beach 
Vibes, entre os próximos dias 
25 e 27, no complexo da Rimini, 
no bairro Frezzarin, em Ameri-
cana. As inscrições estão aber-
tas e podem ser feitas pela pla-
taforma LetzPlay.

Defavari e Gusmini
foram campeões da
principal categoria

TAIS RICOMINI | DIVULGAÇÃO
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PD’CHUMBO PREPARA NOVOS KARTS
TEMPORADA 2022

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Com abertura da temporada 
2022 programada para o pró-
ximo dia 19, em Paulínia, a Co-
pa Sópneus Goodyear de Kart 
Pé de Chumbo terá como prin-
cipal novidade a troca de equi-
pamentos. Após cinco anos 
com a Mimi, agora o campeo-
nato usará chassis Thunder. A 
parceria foi fechada em feve-
reiro e os karts estão em fase 
final de montagem pela equi-
pe RB3 Preparação, comanda-

da por Rodrigo Bedore. “Esta-
mos finalizando os acertos téc-
nicos, como, por exemplo, ali-
nhamento, altura dos karts e 
posição de bancos, que têm 
variação dependendo do pi-
loto. Na sequência, vamos co-
locar motores, pneus, bancos, 
volantes. Daí, seguem para co-
locarção dos adesivos”, expli-
cou Bedore. “Em relação aos 
equipamentos da Mini, esses 
da Thunder têm como a fren-
te mais ágil, mais rápida. Os 
freios também têm diferencial 
e chamam bastante a atenção”, 
acrescentou o preparador.

De acordo com Bedore, 
os motores são os mesmos 
da última temporada, porém, 
todos passaram por revisão 
completa na RBC Racing, em 
Vespasiano (MG). “Pratica-
mente, teremos um grid com 
karts zerados. A temporada 
promete ser ainda mais com-
petitiva”, disse o chefe da RB3.

Durante o ano, o cam-
peonato terá 10 etapas, to-

Todos os
motores
passaram por
revisão na
RBC Racing

GRID DE PILOTOS
PRO

Marcelo Marusso
Patrik Camargo Neves

Alberth Janjon
Carlinhos Carrion

Douglas Pitoli
Fernando Santo André

Giovanni Pamfílio
Marcelo Contatto

Mayckon Mota
Candido Neto

Paulo Rosa,
Rafael Contatto

Rogério Pompermayer
Théo Trevisani
William Saura
Dênis Barbosa

LIGHT
Carlos Barbosa

Ederson Rodrigues
Fábio Santarosa

Fernando Rodovalho
Givago Nunes

Ivan Dantas
Oswaldo Delfim Nogueira

Rafael Barberato
Rodrigo Pestana

Rafael Nascimento

Etapa 1 19/3 Paulínia
Etapa 2 2/4 Limeira

Etapa 3 21/5 Araraquara  
ou Paulínia

Etapa 4 4/6 Paulínia
Etapa 5 25/7 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

das com duas corridas, entre 
março e novembro. O grid re-
unirá 26 pilotos, sendo 16 na 
Pro, que é a principal catego-

ria, e 10 na Light, que é a divi-
são de acesso. Dênis Barbosa 
e Rafael Nascimento estrea-
rão na temporada.

Os karts estão em fase final de montagem na oficina da RB3 Preparação

ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE MARÇO DE 2022
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

Mulheres batalhadoras, dedica-
das, empreendedoras, felizes e 
inspiradoras. O Tivoli Shopping 
homenageou a força feminina 
na exposição “Para cada mu-
lher, uma essência de vida”, em 
comemoração ao Mês Interna-
cional da Mulher. A exposição 
reúne fotos de 31 mulheres de 
Americana, Santa Bárbara e No-
va Odessa, e conta um pouco 
da história de suas carreiras pro-
fissionais carregando histórias 

de vida, força, superação e su-
cesso. O coquetel de lançamen-
to contou com a presença das 
homenageadas e, no buffet, pe-
tiscos dos Supermercados Cre-
ma, além de muitos docinhos. 
No local da exposição, fotos da 
Arte Cópia e espaços instagra-
máveis para clicks e selfies com 
assinatura de Cido Rodrigues 
(leia-se Floricultura Bella Flor). 
Algumas das homenageadas 
chegaram ao shopping a bor-

do de uma limusine clássica da 
Manhattan Service. Na recep-
ção das convidadas e imprensa, 
a gerente de marketing do Ti-
voli Shopping, Paula Funichello, 
e o jornalista Wagner Sanches. 
Sorteio de brindes da Botoclínic, 
Glamour e La Salete e La Salete 
Collection, que sortearam duas 
joias. A exposição pode ser visi-
tada na área de expansão, pró-
xima à Kalunga, até o dia 20 de 
março. Parabéns às mulheres!

Célia Stradiotto com as filhas Michelly e Kely

Alexandra Thomann

Claudia Porteiro

Paula Funichello

Neusinha Carrenho
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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

Silmara Camargo

Rosária Brandão da Costa

Giorgia Nara Schlindwein Garcia Selma Andrade Marjorie Dubin

Marly Lauletta Grecco
Carlos Manhattan,
da Manhattan Service

Karin Kresner Sara PintoFernanda Ardito Bartag Paiuta

Lilian Mary Pessotto Levak

Cris Picerni

Juçara Rosolen

Maria Fernanda Grecco Meneghel

Iara Kílaris

Sandra Diniz Rosa Viana
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FLAMENGO VÊ GAROTADA INTENSA
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A largada das categorias de ba-
se do Campeonato de Minicam-
po PHS Samaritano Saúde, no 
Flamengo, aconteceu esta se-
mana e a garotada mostrou 
que a temporada promete ser 
intensa em termos ofensivos. 
Em oito jogos, foram marcados 
44 gols, média de 5,5. Em me-
tade das partidas, houve placa-
res elásticos: Kintal Lanches 1x6 
Pastelaria do Porfírio, no pré-

-mirim;Abracadabra 7x1 Colé-
gio Politec, no mirim; America-
na Guinchos 1x6 Supermerca-
dos Pérola e Ameristamp 2x6 
MT Pneus, no infantil.

O principal destaque indi-
vidual foi Davi Aneas, da Pas-
telaria do Porfírio, com 4 gols. 
Enzo Souza e Renan Gomes, 
ambos do Supermercado Pé-
rola, e Leonardo Loureiro, do 
MT Pneus, marcaram 3 gols 
cada. Nos adultos, a disputa 

tem sequência entre hoje (11) 
e amanhã (12). Bazanella Su-
catas (jovem), Loom Arquite-
tura (intermediária), Nova Pet, 
Grupo Futura e EF Manuten-
ção (todos no senior) e Perena 
Seguros (super senior), todos 
com 6 pontos, e Ecosu Suca-
tas e Cia do Milho (no femini-
no), com 3 pontos, vão a cam-
po para defender a liderança 
de suas categorias.

Os próximos jogos do cam-
peonato são os seguintes:

JOVEM - amanhã - 14h15 - 
Major Louge x Ameripesca e 
Bazanella x Agicorr Seguros; 
15h20 - Restaurante Sushidô 
x Roll Seladoras e Kintal Lan-
ches x Ameristamp.

INTERMEDIÁRIA - amanhã 
- 14h15 - Hotel Boa Vista x Mar 
Negro e RRB Refeições x Pla-
ceone; 15h20 - Roll Selado-
ras x Na Cara do Gol e Rama x 
Loom Arquitetura.

SENIOR - hoje - 19 horas - 
JDM Contábil x Red Hot Comu-
nicação e Supermercados Pa-
gue Menos x Top Collor; 20 ho-
ras - Grupo Futura x A&J La-
vanderia, EF Manutenção x 
Porccino Torresmos e Nova 
Pet x Giro Contábil.

SUPER SENIOR - hoje - 19 
horas - Restaurante Prato Quen-
te x Ecosu e Perena x Colin’s; 20 
horas - Líder Fast x 4R Veículos.

FEMININO - amanhã - 16h30 
- Casa da Cerveja x MagSac Em-
balagens e Cia do Milho x Ecosu.

No meio da semana que 
vem, acontecem os jogos de 

Cinco jogos neste 
final de semana 
marcam a aber-
tura do campeo-
nato de minicam-

po do Iate Clube de Ameri-
cana. Amanhã (12) haverá 
Tratoria Il Volo x Tzamp Mul-
timarcas, às 15h15; Orion Co-
res x Multimalhas, às 16h30; 
e Têxtil PBS x Mister Saúde 
Ambiental, às 17h30. No do-

mingo, mais dois: Z Sport x 
Partec, às 9 horas, e Vistoria 
São paulo x Gastroclínica.

Na semana passada, foi 
realizado o torneio início 
com total de 11 partidas. O tí-
tulo ficou para o Partec, que 
na final derrotou o Vistoria 
SP por 3 a 2. O destaque na 
decisão foi o meia Iago (com 
a bola - foto), que marcou 
dois gols. (ZARAMELO JR.)

IATE COMEÇA COM 5 JOGOS

outras cinco categorias. A pro-
gramação é a seguinte:

PRÉ-MIRIM - quarta-feira 
- 19 horas - Top Collor x Eral-
do Tintas e Kintal Lanches x 
Danny Cosméticos.

MIRIM - quarta-feira - 19 ho-
ras - Ecosu x Maziero Odontolo-
gia; 19h45 - Abracadabra x Pra-
to Quente e Politec x Líder.

INFANTIL - quarta-feira - 19 
horas - Supermercado Pérola x 
Ameristamp; 19h45 - PHS Sa-
maritano x MT Pneus e Z Sport 
x Americana Guinchos.

MASTER - quinta-feira - 19 
horas - Eraldo x Pague Menos e 
Porfírio x HTP Bicicletas; 20 ho-
ras - Samaritano Saúde x DPas-
choal e Castelinho x Ameristamp.

SUPER MASTER - quinta-
-feira - 19 horas - Mirafer x SLK 
Equipamentos e Ecosu x Mecâ-
nica CBS; 20 horas - Fort Cone-
xões x Karijas Kar.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 6 DE MARÇO DE 2022

Luigi Marcello, com a bola, é um dos artilheiros da categoria sênior

ZARAMELO JR. | O JOGO | 4 DE MARÇO DE 2022

Rodada que
marcou início
teve total
de 44 gols
em 8 jogos
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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

GOLEADAS MARCAM RODADA NO RB
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A rodada da Copa MagSac Em-
balagens de Minicampo, no Rio 
Branco, foi marcada por algu-
mas goleadas nos últimos dias. 
As principais foram Della Vi-
ta 3x7 Viel Seguros, nos jovens; 
Depósito São Paulo 5x1 Marce-
naria Paparotti e Eurocont 6x2 
Ponto Jato, no senior; Amantex 
Confecções 8x1 Microgestão e 
Posto Sete 0x6 Pé de Chumbo, 

no super senior. Peol Ar Condi-
cionado, com 12 pontos e 100% 
de aproveitamento, segue na 
liderança absoluta dos jovens, 
enquanto Tigre 1913 e Super-
mercado Salto Grande, ambos 
com 7 pontos, dividem a ponta 
na intermediária.

No senior, também há dois lí-
deres com 7 pontos: Gran Plus e 
Ponto Jato. E no super senior, o 
Casa do Construtor está dispa-
rado na frente com 13 pontos - 
não estão computados os pon-
tos dos jogos de ontem (10).

De amanhã (12) até a pró-
xima quinta-feira (17), a movi-
mentação será intensa na sede 
náutica com a realização de 15 
jogos. A programação:

JOVENS - amanhã - 15 horas 
- Della Vita x Z Sport e Posto 7 
x Andrade Contábil; 16 horas - 
Fogo Nobre x Peol e Alumiaço 
x Renan de Angelo.

INTERMEDIÁRIA - terça-
-feira - 19h15 - Rio Branco x Ti-
gre 1913 e Escritório Lex x Salto 
Grande; e 20h30 - Spazio Bea-
ch x Cãochorro.

SENIOR - quarta-feira - 
19h15 - Eurocont x Paparotti e 
L&L x Depósito SP; e 20h30 - 
Gran Plus x Ponto Jato.

SUPER SENIOR - quinta-fei-
ra - 19h15 - Casa do Construtor x 
Posto 7, Amantex x Pé de Chum-
bo e Microgestão x MB Celula-
res; 20h30 - Kdecore x Lafer Au-
to Peças e Estrudena x Alumiaço.

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Com quatro vitórias e uma der-
rota em cinco jogos, totalizando 
12 pontos, Joia Calçados (senior) 
e Help Parafusos (master) são 

os melhores times até aqui no 
62º campeonato de minicampo 
do Veteranos. Líderes em suas 
categorias, ambos despontam 
como fortes candidatos na bri-
ga pelo título. Nas outras cate-
gorias, as melhores campanhas 
são do Supermercados Pérola e 
Persianas Souzaflex, com 9 pon-
tos na intermediária; e do Ecosu 
Sucatas, também com 9 pontos, 
no super master. O campeonato 
tem sequência com 14 jogos, en-

tre hoje (11) e a próxima terça-fei-
ra (15). Esta é a programação:

INTERMEDIÁRIA - ama-
nhã - Z Sport x Linhas São Vito 
(15h30), Optilar Óptica x Sou-
zaflex (16h40) e Pérola x JRT 
Hobbies (17h50).

SENIOR - hoje - JRT Hob-
bies x Bar do Zé Carlos (19 ho-
ras) e termo Americana x Joia 
Calçados (20h15); amanhã - 
Ecosu Sucatas x Dama Bier 
(16h15) e Casa do Construtor x 

Tec Têxtil (17h25).
MASTER - hoje - Posto São 

Vito x Galmar Ferramentas 
(19 horas) e Help Parafusos x 
Distema Decorações (20h15); 
amanhã - Tabatex x Acapulco 
Imóveis (16h15) e Ecosu x Hits-
color (17h25).

SUPER MASTER - terça-fei-
ra - SP Tur x Ecosu (19 horas), 
Rodonaves x Mirafer (19 horas) 
e Elétrica Alga x Gonzaga En-
genharia (20h15).

JOIA E HELP SÃO OS MELHORES NO VETERANOS

O Bar do Zé Carlos busca reação entre os seniores

O Tigre 1913, do meia Rafael Amorim, é um dos líderes da intermediária
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TATU É NOVO PARCEIRO DA WINNER
TÊNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O Tatu Shopping Frutas é o no-
vo parceiro da Winner Academia 
no projeto da equipe de compe-
tição de tênis, lançado recente-
mente e que envolve 11 jogado-
res na faixa etária de 9 a 15 anos. 
As tratativas foram iniciadas por 
Edivaldo Rigue (Nino), que tem 
dois filhos no grupo de tenistas, 
e definidas esta semana entre 
Geraldo Rodrigues, diretor da 
tradicional empresa de Ameri-
cana, e Ricardo Candido, dire-
tor do complexo esportivo se-
diado em Santa Bárbara d’Oeste.

“Nós do Tatu Shopping Fru-
tas apoiamos qualidade de vi-

da e por isso nos envolvemos 
com o esporte, que cria hábitos 
saudáveis, melhora a autoesti-
ma e dá ânimo para o dia a dia, 
além de ser muito importan-
te para a inclusão social”, dis-
se Geraldo. “Estamos muito fe-
lizes com essa parceria, pois a 
Winner, além da prática espor-
tiva, também tem visão social. 
Desejamos que grandes atletas 
e grandes seres humanos se-
jam formados pela academia”, 
acrescentou o diretor do Tatu.

“Ter uma marca conceitua-
da e de sucesso como a do Ta-
tu Shopping Frutas apoiando o 
nosso projeto é muito impor-
tante e nos deixa bastante feli-
zes”, afirmou Ricardo. “A receita 

da parceria será revertida para 
custear viagens e taxas de ins-
crição dos meninos nos cam-
peonatos, além de investimen-
tos em toda a estrutura que en-
volve a equipe de competição”, 
explicou o diretor da Winner.

A equipe técnica do proje-
to tem comando do head coa-
ch Lucas Cunha (Litte), que foi 
número 3 do Brasil na catego-
ria 16 anos, com apoio de seu 
irmão Leonardo, que chegou a 
pontuar no ranking ATP (Asso-
ciação dos Tenistas Profissio-
nais). Os treinamentos são rea-
lizados no complexo de saibro 
da Winner às segundas, terças, 
quartas e sextas-feiras, no pe-
ríodo das 14 às 16 horas.

DIA DA MULHER A Winner Academia celebrou o Dia Internacional da Mulher, terça-feira 
(8), com a realização de um torneio de beach tennis que envolveu 50 jogadoras. A idealizadora 
foi Lucimara Fratucci Couto, que faz parte da diretoria do complexo esportivo. Na categoria A, as 
campeãs foram Melissa Dias Beckdorf e Ana Laura Pisoni Belluci, com Melissa Forti e Priscila Cou-
tinho como vices. Na categoria B, o título ficou com Daniela de Oliveira e Gisele Canali Gasparini, 
enquanto Eliane Levada e Daniela Gutierrez Rigo terminaram na segunda colocação. (ZARAMELO JR.)

Geraldo Rodrigues e Ricardo Candido selaram a parceria para o projeto
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