
Rua São Gabriel, 1195 - São Vito   (19) 3468-4343  3468-4353

POSTO
SÃO VITO

36 ANOS DE
HONESTIDADE E

RESPONSABILIDADE

PROMOÇÃO

LAMINADOS

E VINÍLICOS

TODA LINHA DE

w w w . b a n d i n i . c o m . b r
NO CARTÃO

SEM
JUROS

EM ATÉ
Com Você!

Anos

Pr
om

oç
ão

 v
ál

id
a 

at
é 

31
/0

3/
20

22

Rua Heitor Penteado, nº 154
Centro - Americana

(19)3405-6080

Artigos Esportivos
Z SP RTP R

(19)98994-2332

‘‘A loja mais esportiva da região’’

AMERICANA, 18 DE MARÇO DE 2022

Nº 877 >> DESDE 2003BY ZARAMELO JR. @zaramelojr

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE OUTUBRO DE 2021

Beto Lahr, presidente 
do Clube dos 
Cavaleiros de 

Americana, confirmou 
que a Festa do 

Peão será realizada 
em junho. P. 16

Coluna social de 
Wagner Sanches traz 

todos os detalhes 
da solenidade que 
marcou a chegada 
do Instituto Júlia 

Campana. P. 12 e 13

DE VOLTA

INAUGURAÇÃO

A 17ª edição do Pé de Chumbo - Copa Sópneus Goodyear 2022 - tem abertura 
neste sábado, em Paulínia, com a presença de 26 pilotos no grid. P. 7

Rogério Pompermayer
e Fernando Santo André
estão no grid de 2022

LARGADA DO PDC

F
O

TO
 P

E
R

IG
O

 | D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



AMERICANA, 18 DE MARÇO DE 20222 ESPORTE

Telefone: 3461-4155

inseto?
Problemas com

Telefone: 3461-4155

inseto?
Problemas com

Fundação: 6 de fevereiro de 2003
Propriedade da empresa Zaramelo Jr. Comunicação

Rua das Palmeiras, 362 • Jd. Planalto • CEP 13468-030 • Americana/SP

DIRETORES
Carlos Zaramelo Júnior

Mônica Rosa Binotto Zaramelo e Renan Binotto Zaramelo

(19) 99760-7974
contato@jornalojogo.com.br

IMPRESSÃO
Jornal O Liberal

JORNALISTA RESPONSÁVEL
MTB 37.014

Os textos publicados no O JOGO não podem ser reproduzidos sem prévia autorização. 
Os artigos assinados não signifi cam, necess ariamente, a opinião do jornal.

FISIOTERAPIA DESPORTIVA  ESPECIALIZADA

Rua dos Coqueiros, 337 ∙ Jd. São Paulo

3645-1618 ∙ 3407-7474

DR. RAFAEL DE BARROS

CHUVAS ADIAM JOGOS NO FLAMENGO
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Seis categorias do 64º Cam-
peonato de Minicampo PHS 
Samaritano Saúde, no Fla-
mengo, tiveram jogos adia-
dos em razão das chuvas. No 
sábado (12), os times das ca-
tegorias jovem, intermediária 
e feminino não puderam ir a 
campo, enquanto na quarta-

-feira (16) foi a vez da garota-
da do pré-mirim, mirim e in-
fantil ficar sem rodada. A co-
missão de esportes irá repro-
gramar as partidas.

Nas categorias com três 
rodadas realizadas, dois ti-
mes se destacam com índi-
ce de 100% de aproveitamen-
to: Nova Pet e EF Manutenção, 
ambos na liderança do senior 
com 9 pontos cada. Bazanella 
Sucatas, com 6 pontos no jo-
vem; Looam Arquitetura, tam-

bém com 6 na intermediária; 
Perena Seguros, com 7 pon-
tos no super senior; e Ecosu 
Sucatas e Cia do Milho, com 3 
no feminino, são os outros lí-
deres do campeonato - mas-
ter e super master tiveram ro-
dada na noite de ontem (17).

Os deste final de semana 
são os seguintes:

HOJE (18)
SUPER SENIOR 19h: Res-

taurante Prato Quente x Pe-
rena e Americana Guinchos x 
Líder Fast; 20h: Colin’s Ferra-
mentas x Etanin Confecções.

SENIOR 19h: A&J Lavande-
ria x Supermercados Pague Me-
nos e Giro Contábil x Porccino 
Torresmos; 20h: Grupo Futura x 
Nova Pet, EF Manutenção x Red 
Hot e Top Collor x JDM Contábil.

Mau tempo
prejudicou
rodadas de
6 categorias
do campeonato

O líbero Davi Klava busca reação com o R4 Veículos no super sênior

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

AMANHÃ (19)
JOVEM 14h15: Agicorr Cor-

retora x Roll Seladora e Major 
Lounge x Ameristamp; 15h20: 
Kintal Lanches x Ameripesca 
e Restaurante Sushidô x Baza-
nella Sucatas.

INTERMEDIÁRIA 14h15:
Hotel Boa Vista x Loom Ar-
quitetura e Place One e Na 
Cara do Gol; 15h20: Roll Se-
ladora x RRB Refeições e  Ra-
ma x Mar Negro.

FEMININO 16h30: Casa da 
cerveja x MagSac Embalagens 
e Cia do Milho x Ecosu Sucatas.

A programação da próxima 
semana está disponível no si-
te oficial do Flamengo -  www.
flamengofc.com.br.

TRUCO
A primeira etapa do Torneio 
de Truco do Flamengo aconte-
ce neste domingo (20), a partir 
das 9h30, na área da lancho-
nete do clube. As inscrições 
podem ser feitas até 10 minu-
tos antes do início da compe-
tição, que é voltada exclusiva-
mente a sócios com idade mí-
nima de 18 anos.

VETERANOS VÊ DUELO DE PONTEIROS

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O destaque da rodada desta 
semana do 62º campeonato de 
minicampo do Veteranos fica 
para o duelo entre os ponteiros 
da categoria intermediária. Su-
permercados Pérola, líder com 
10 pontos, e Optilar Óptica, vi-
ce com 9, se enfrentam ama-

nhã (19), a partir das 16h40, em 
jogo que promete alta intensi-
dade. Na liderança de suas ca-
tegorias, Joia Calçados (13 pon-
tos - senior) e Help Parafusos 
(15 pontos - master) vão a cam-
po para enfrentar adversários 
que ocupam posições interme-
diárias na classificação.

A programação completa 
da rodada é a seguinte:

INTE RME DIÁRIA ama-
nhã 15h30: Z Sport x JRT 
Hobbies; 16h40: Supermerca-
dos Pérola x Optilar Óptica e 
17h50: Ecosu Sucatas x Persia-
nas Souzaflex.

SENIOR hoje 19h: Bar do 
Zé Carlos x Casa do Construtor 
e 20h15: JRT Hobbies x Ecosu 
Sucatas; amanhã 16h15: Dama 
Bier x Joia Calçados e 17h25:
Tec Têxtil x Termo Americana.

MASTER hoje 19h: Ecosu 
Sucatas x Distema Decorações 
e 20h15: Hitscolor x Acapulco 
Imóveis; amanhã 16h15: Gal-
mar Ferramentas x Tabatex 
Têxtil e 17h15: Posto São Vito x 
Help Parafusos.

Na categoria super mas-
ter, a rodada do início da se-
mana foi cancelada por causa 
das chuvas e os jogos aconte-
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cerão na próxima terça-feira 
(22) 19h: SP Tur x Ecosu Su-
catas e Rodonaves x Mirafer; e 
20h15: Elétrica Alga x Gonzaga 
Engenharia.

Com 9 pontos, o Ecosu Su-
catas é líder isolado na catego-
ria. Na sua cola está o Mirafer 
Siderúrgica, que soma 7 pon-
tos até o momento.

Lorram, ao centro, tenta 
melhorar situação do 

Linhas São Vito
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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

Nascimento.
7 de fevereiro de 1989, 
em Campinas.

Profissão.
Psicólogo.

Como você é conhecido 
entre amigos e familiares?
Roller.

Time do coração.
Rio Branco, desde de 
pequeno, indo aos jogos 
e frequentando o clube.

Torce contra quem?
Quem critica, mas 
não tem atitude 
para fazer 1% do que 
você está fazendo.

Ídolo.
Ayrton Senna. Mesmo 
com as dificuldades, fez 
historia e poderia ter 
sido o maior de todos.

Imagem inesquecível.
Vitória do Senna no 
Brasil com apenas 
3 marchas.

Modelo de beleza.
A suiça Alisha Lehmann, 
jogadora de futebol.

ARQUIVO PESSOAL

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Evandro Guimarães. Sabe 
jogar no ódio e aí não 
tem pra ninguém

E quem não é?
Foca Klein, que parou de jogar 
futebol pra ir pro beach tennis.

Faz alguma atividade física?
Futebol e tênis.

Esporte favorito.
Futebol! É emoção, 
garra, vibração.

Para qual esporte 
não leva jeito?
Basquete. Zero coordenação.

Quem vai se dar bem no 
esporte em 2022?
Rio Branco, porque sempre 
acredito no trabalho que 
vem sendo feito no clube.

E quem vai pagar mico?
Quem não participa nem 
de campeonato mais.

Programa de tv.
Seleção Sportv.

Jornalista.
Marcelo Barreto.

Gente boa
Danilo, ex-Corinthians e São Paulo. 
Foi ótimo jogador e como pessoa 
é muito educado e simples.

Mala.
Dunga. Foi prepotente quando 
dirigia a seleção brasileira.

Bola cheia.
Cristiano Ronaldo. 
Independente da idade e 
das adversidades, continua 
mostrando seu potencial.

Bola murcha.
Neymar. Poderia ser 
maior do que é hoje.

Com qual esportista 
faria selfie?
Todos... hahaha

Com qual não faria?
Só os que não quisessem.

DE PRIMEIRA
VINICIUS CARREON FERRAZ

Após a realização de três roda-
das, o Campeonato José Rober-
to Bardi de Futebol Society, no 
Castor, tem três times dividin-
do a liderança, todos com 6 pon-
tos: Vedras Consulting (foto), Le-
vak Motors e Orion Cores. Per-
to deles, com 5 pontos, está o 
Zanqueta Materiais de Constru-
ção. ISB Contábil e Café Amori-
no aparecem com 2 pontos cada, 
enquanto o Soul ainda não pon-
tuou. Na semana passada, o Ve-

dras ganhou do Soul por 10 a 4, 
enquanto o Levak bateu o Orion 
por 7 a 2. Após o 4 a 4 no tempo 
normal diante do ISB, o Zanque-
ta venceu nos pênaltis por 2 a 1.

Três jogadores, cada um com 
7 gols, são os principais artilhei-
ros: Lucas (Levak), Xande (ISB) 
e Patrik (Vedras). A rodada de 
amanhã (19) terá Amorino x Le-
vak, às 15 horas; Orion x Soul, às 
16 horas, e Vedras x Zanqueta, 
às 17 horas. (ZARAMELO JR.)

3 TIMES DIVIDEM A LIDERANÇA 
DO CAMPEONATO NO CASTOR

DIVULGAÇÃO

O Finals do Ranking Winner de Tê-
nis, na Winner Academia, apontou 
o primeiro campeão da temporada 
2021 - em virtude das chuvas, os 
jogos de janeiro foram transferidos 
agora para março. João Vitor con-
quistou o título da categoria B com 
vitória sobre Matheus Creato por 2 
sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4, em 
partida realizada no dia 5.

As finais das outras duas cate-
gorias serão amanhã (19), às 9h30: 
Bruno Andrade x Fernão Brandão, 
pela C, e Luís Felipe Borges Rodri-
gues (LF) x Márcio Aguiar, pela A. 
Antes, às 8 horas, acontecem os jo-
gos válidos pela disputa do tercei-
ro e quarto lugares: Edson Couto x 
Guilherme Vitti (categoria A), An-
dré Ferreira x Eduardo Giraldelli 
(B) e Rodrigo Massarfo x Alexan-
der Zivkovic (C). (ZARAMELO JR.)

JOÃO VITOR 
É CAMPEÃO 
NA WINNER

ZARAMELO JR. | O JOGO | 5 DE MARÇO DE 2022



AMERICANA, 18 DE MARÇO DE 20224 ESPORTE

• 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

Stefano Paladini, na bateria 1, e Michel 
Uliani, na bateria 2, foram os vencedo-
res do Grande Prêmio HPS Consultoria 
Ambiental, válido pela segunda etapa 
da Copa Kichute Kart Racing e disputa-
do no Kartódromo San Marino, em Pau-
línia, em fevereiro. O pódio da primeira 
bateria, além de Stefano Paladini, teve 
Caio Teixeira (segundo lugar), Hélio Par-
dini (terceiro), Daniboy Macena (quar-
to) e Matheus Calvo (quinto). Já o Top 5 
da segunda bateria, além de Michel Ulia-

ni, contou com Willian Fadul (segundo), 
Will Nascimento (terceiro), T.Andrade 
(quarto) e Fernando Diniz (quinto).

Com 165 pontos em duas roda-
das, Fernando Diniz ocupa a lideran-
ça do campeonato. Na sua cola, com 
159 pontos, está Caio Teixeira, enquan-
to Hélio Pardini ocupa a terceira posi-
ção com 153,5 pontos. A próxima eta-
pa será quinta-feira (24), a partir das 
19 horas, no KNO (Kartódromo de No-
va Odessa). (ZARAMELO JR.)

STEFANO E MICHEL VENCEM NA KICHUTE

FERNANDO CAMARGO | DIVULGAÇÃO

A segunda etapa da Copa PDV de Kart Raceman se-
rá disputada neste sábado (19), no KNO (Kartódro-
mo de Nova Odessa), no km 116 da Rodovia Anhan-
guera - sentido Interior. A movimentação começa lo-
go às 7h30 e as duas corridas da rodada estão mar-
cadas para as 9h15 e 10h45. O cerimonial de premia-
ção, para entrega de troféus, acontece por volta do 
meio-dia. Na abertura da temporada, em fevereiro, 
o destaque foi Ricardo Romi Zanatta, campeão da 
etapa com vitória na primeira bateria e segundo lu-
gar na segunda. Ele totalizou 50 pontos.

Além de Zanatta, o pódio da categoria A teve 
também Ricardo Fittipaldi (45 pontos), Rood Mark 
Gustinelli (32), Adriano Rinalti (28) e Caio Pinotti 
(23). Na categoria B, os destaques foram Douglas 
Michilino, primeiro colocado com 45 pontos; Gus-
tavo Pereira, segundo com 43; Rafael Zara, terceiro 
com 38; Gilson Signori, quarto com 36; e Alessandro 
Rodolpho, quinto com 34.

Os pilotos das duas categorias vão à pista em 
grid único, mas a pontuação é específica para cada 
uma delas. (ZARAMELO JR.)

RACEMAN VIVE 2ª ETAPA NESTE SÁBADO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 26 DE FEVEREIRO DE 2022
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ANDRÉ JR ESTREIA NA STOCK CAR
AUTOMOBILISMO

CLEBER BERNUCI

A segunda etapa da Stock Car 
Pro Series acontece neste fim 
de semana, em Goiânia, mar-
cando o reencontro do públi-
co goiano com a maior cate-
goria do automobilismo bra-
sileiro desde o início da pan-
demia. As disputas acontece-
rão no circuito do anel externo 
(oval) de 2.695 metros.

O autódromo da capital de 
Goiás será o palco da estreia 
do americanense André Mo-
raes Jr na Stock Car. Com 22 
anos de idade, ele vai substi-
tuir o gaúcho Tuca Antoniazi 
(que se ausenta da etapa de-
vido a compromissos profis-
sionais) e terá Felipe Lapen-
na como companheiro da Hot 
Car Competições.

“Será minha primeira prova 
no oval de Goiânia, estou ani-
mado. Acredito que uma boa 
estratégia pode trazer ótimos 
frutos para nós. Em Interlagos 
(em fevereiro), tive contato 
com o carro nos treinos e me 

adaptei bem, espero que ago-
ra não seja diferente”, comen-
tou André Jr.

“É um traçado para andar 
‘de cano cheio’, com poucas 
freadas, tem vácuo... a gente 
treina no simulador, mas quan-
do chega na hora acaba sendo 
um tanto diferente”, comple-
tou o piloto de Americana.

CONFIANÇA
Para a chefe de equipe Ba-
bi Rodrigues, a prova no anel 
externo pode fazer a diferen-
ça para que a Hot Car alcan-
ce os objetivos. “Goiânia é uma 
das minhas pistas favoritas do 
campeonato. O autódromo 
tem qualidade e estrutura ex-
cepcionais. E sendo o anel ex-

terno, que é muito mais rápi-
do e divertido, a gente tem tu-
do para fazer um ótimo fim de 
semana. Nossos carros estão 
com qualidade técnica muito 
grande”, disse Babi.

“Temos uma mudança nesta 
etapa, com o André correndo 
no lugar do Tuca, que teve ou-
tros compromissos inadiáveis. 
O André nos mostrou um ta-
lento muito grande nos treinos 
da Corrida de Duplas e agora 
vai ter a chance de nos mostrar 
isso no comando do carro 22”, 
completou a chefe.

A programação em Goiâ-
nia prevê um shakedown, trei-
no para estreantes e um trei-
no livre nesta sexta-feira (18). 
No sábado (19), estão pre-
vistos mais um treino livre e 
a classificação. No domingo 
(20), acontecem as duas cor-
ridas em sequência a partir 
das 15h10. Os fãs da categoria 
podem acompanhar a classifi-
cação e as corridas pela Band, 
SporTV, Motorsport TV e re-
des sociais da categoria.

Americanense
fica com vaga
na Hot Car
para corridas
em Goiânia

PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (18)

9h25 Shakedown
11h15 Treino dos Rookies
13h45 1º treino, 1º Grupo
14h25 1º treino, 2º Grupo

SÁBADO (19)
10h25 2º treino, 1º Grupo
11h05 2º treino, 2º Grupo
14h30 Classificação

DOMINGO (20)
15h10 Corrida 1 (30min + 1 volta)
15h37 Corrida 2 (30min + 1 volta)

LUÍS FRANÇA | DIVULGAÇÃO

André Jr vai à pista pela 
primeira vez na Stock Car
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EQUILÍBRIO MARCA “AMIGOS”
RAQUETINHA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Com a realização de cinco das 
15 rodadas, a 23ª edição do Tor-
neio Amigos ATC de Raqueti-
nha é marcada pelo equilíbrio 
na classificação dos dois ran-
kings. Até agora, nenhum jo-
gador conseguiu abrir vanta-
gem confortável. Pelo contrário, 
a diferença de pontos entre os 
primeiros colocados é mínima.

No Ranking A, Tiago Dollo 
está na liderança com 9 pon-

tos, mas tem na cola Fernan-
do Pires (Pirão), segundo co-
locado com 8, e Rogério Ar-
mond, terceiro com 7. No Ran-
king B, Hugo Santiago aparece 
em primeiro lugar com 11 pon-
tos, mas está sob ameaça efe-
tiva de Ricardo Sayão, segun-
do com 10, e Rafael Lima (Ra-
fa), terceiro com 9.

Nesta semana, quatro jogos 
foram realizados. Na segunda-

-feira (14), em partida adiada da 
terceira rodada, Fred Faé e Hu-
go derrotaram Fred Carvalho e 

CLASSIFICAÇÃO
RANKING A

JOGADORES PTS.
1º Tiago Dollo 9
2º Fernando Pires 8
3º Rogério Armond 7
4º Fred Faé 6
5º Fábio Pires 6
6º Fred Carvalho 4
7º Franco Sardelli 3
8º Robson Ferro 2

RANKING B
JOGADORES PTS.

1º Hugo Santiago 11
2º Ricardo Sayão 10
3º Rafael Lima 9
4º Maurício Zebu 6
5º Fernando Bilibio 6
6º Sérgio Pivete 6
7º Marcos Leão 5
8º Wado Pellizoni 4

Sayão por duplo 7/5. Pela quinta 
rodada, quarta-feira (16), os re-
sultados foram: Fred Faé/Mau-
rício Zebu 2x1 Pirão/Wado Pelli-
zoni (6/7, 6/2 e 10/7), Rafa/Fred 
Carvalho 2x0 Fernando Bilibio/
Robson Ferro (6/3 e 6/2) e Ro-
gério/Sayão 2x0 Sérgio Pivete/

Fábio Pires (6/4 e 6/3). O cam-
peonato tem sequência na quar-
ta-feira (23), a partir das 7 horas, 
com Fred Faé/Franco Sardelli x 
Pirão/Fábio, Rogério/Fred Car-
valho x Tiago/Robson, Rafa/
Sayão x Bilibio/Marcos Leão e 
Hugo/Zebu x Pivete/Wado.

Tiago e Hugo
são líderes,
mas diferença
para rivais
é mínima

Rafa Lima aparece entre os três melhores do Ranking B

ZARAMELO JR. | O JOGO | 9 DE FEVEREIRO DE 2022

CIRCUITO ADIADO

A etapa de abertura do Circuito 
de Raquetinha, prevista para 
este final de semana, no CAT 
(Clube Amizade de Tênis), em 
Nova Odessa, foi adiada. De 
acordo com o organizador Joel 
Olla Junior (Jolla), o Clarus 
Technology Open foi transferido 
para o período de 28 de abril 
a 1º de maio, no mesmo local.
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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

PDC DÁ LARGADA NO SAN MARINO
KART

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A temporada 2022 do Kart Pé 
de Chumbo - Copa Sópneus 
Goodyear 2022 - dá largada 
neste sábado (19), a partir das 
8h20, em Paulínia, com a pri-
meira etapa de um total de 10 
que estão programadas para o 
ano. 26 pilotos vão à pista do 
Kartódromo San Marino para 
iniciar a 17ª edição de um dos 
mais importantes e tradicio-
nais campeonatos particulares 
do kartismo brasileiro.

“Estamos todos muito ansio-
sos pela abertura de mais uma 
temporada e, ao mesmo tem-
po, bastante otimistas. Nos-
sa expectativa é que tenha-
mos a melhor edição da histó-

ria do Pé de Chumbo, tanto em 
termos de competição dentro 
das pistas como na estrutura 
fora delas, com engajamento 
de pilotos, equipes de apoio e 
patrocinadores”, disse Marcelo 
Marusso, que criou, preside e é 
piloto o PDC.

Com 10 rodadas duplas en-
tre março e novembro, a Copa 
Sópneus Goodyear deste ano 
terá 16 pilotos na categoria Pro 
e 10 na Light. Entre eles, dois 
estreantes: Dênis Barbosa, no 
grupo de elite, e Rafael Nasci-
mento, na divisão de acesso.

Além de Paulínia, que se-
diará a maioria das etapas, o 
PD’Chumbo também estará 

em Limeira, Itu e Vespasiano 
(região metropolitana de Be-
lo Horizonte, em Minas Gerais). 
Há ainda a possibilidade da ida 
aos kartódromos do Beto Car-
rero, em Penha, litoral de Santa 
Catarina., e Araraquara.

“Depois de várias tempora-
das, o kartódromo de Itu es-
tá de volta ao nosso calen-
dário. E agora, com a pande-
mia sob controle, vamos retor-
nar a Vespasiano, que sempre 
nos recebeu muito bem. Nos-
so pessoal gosta muito de cor-
rer lá”, citou Marusso.

Uma das novidades para a 
17ª edição é a troca dos chas-
sis. Após cinco anos com a Mi-
ni, agora os pilotos estarão 
a bordo do equipamento da 
Thunder Technology. “Os no-
vos karts têm a frente mais ágil, 
mais rápida. Outro diferencial 
são os freios”, explicou Rodri-
go Bedore, chefe da RB3 Pre-
paração, que cuida do equipa-
mento do PDC.

Abertura do
campeonato
acontece
sábado, no
San Marino

RAFAEL E THÉO BUSCAM O TRI
Dois pilotos vão à pista na tem-
porada 2022 da Copa Sópneus 
Goodyear de Kart Pé de Chum-
bo em busca do tricampeonato: 
Rafael Contatto, ganhador em 
2017 e 2021, e Théo Trevisani, 
vencedor em 2019 e 2020. Do 
atual grid, os bicampeões são 
os únicos que podem igualar a 
marca de Nino Rigue, que con-
quistou o título em 2008, 2009 
e 2014, e não participa mais.

Além de Rafael e Théo, so-
mente outros três pilotos que 
estarão na 17ª edição já foram 
campeões do campeonato: 
Marcelo Marusso, em 2011; Pa-
trik Camargo Neves, em 2013; e 
Rogério Pompermayer, em 2015.

Assim como Nino, outros 
campeões já não está mais no 
PD’Chumbo: Rafael D’Agos-
tini (2006), Leandro Cunha 
(2007), Eraldo dos Santos 
(2010), Beto Mantovani (2012) 
e Felipe “Tite” Santo André 
(2016 e 2018). (ZARAMELO JR.)

Rafael Contatto foi campeão em 2017 e 2021

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE AGOSTO DE 2021

Campeão da Light em 2021, 
Mayckon Mota corre na 
Pro nesta temporada

SERVIÇO
1ª ETAPA DO 

PÉ DE CHUMBO

LOCAL
Kartódromo San Marino, 

em Paulínia
WARM-UP

A partir das 8h20
1ª CORRIDA

A partir das 9 horas
2ª CORRIDA

A partir das 11h20
PREMIAÇÃO

Às 12h15

ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE OUTUBRO DE 2021



8 



AMERICANA, 18 DE MARÇO DE 2022



AMERICANA, 18 DE MARÇO DE 202210 ESPORTE

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

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

10

ESTREIA NO BEACH
Nelsinho Piquet passou por Americana, segunda-feira (14), no final da tarde, 
a convite do amigo Pedrinho Aguiar, jogou beach tennis no Clube do Bos-
que – foi seu primeiro contato com a modalidade que faz sucesso na cida-
de. Em sua “estreia”, Nelsinho jogou em dupla com Fabinho Rodrigues con-
tra Pedrinho e Vitinho Lião.

“Achei legal demais jogar beach tennis. Fazia tempo queestava queren-
do jogar, mas não havia tido oportunidade. Agora que deu tempo, o Pedri-
nho me chamou e fui muito bacana. Agora que estarei mais em Americana, 
quem sabe jogue mais vezes”, disse Nelsinho ao O JOGO.

Neste ano, Nelsinho disputa a Stock Car pela equipe TMG Racing, do en-
genheiro Thiago Meneghel, de Americana. Já Pedrinho estará mais uma tem-
porada na Porsche Cup.

Na foto, a partir da esquerda, o quarteto do “inho”: Vitinho, Pedrinho, 
Nelsinho e Fabinho.

CAIO NA ÁREA
O ex-atacante Caio Ribei-
ro, comentarista da TV 
Globo, esteve no Colégio 
Ilimit, em Americana, no 
início desta semana. Ele 
tem um projeto de fute-
bol nas escolas e apresen-
tou à direção. Atencioso, 
Caio atendeu aos pedidos 
de fotos. Um dos alunos 
que fez questão de regis-
trar a visita do ex-jogador 
foi o palmeirense Guilher-
me Andreoli Morato.

NATAÇÃO NO CC
O Torneio Regional de Natação - 
Pré-Mirim a Petiz (8 a 12 anos) - 
acontece neste sábado (19), a par-
tir das 8 horas, na piscina de 25 me-
tros do complexo poliesportivo do 
Centro Cívico, no Jardim da Colina. 
Comandada pelo técnico Fábio Cre-
monez, a equipe de Americana terá 
33 atletas na competição. No total, 
serão 40 provas para mais de 150 
nadadores de Campinas, Santa Bár-
bara d´Oeste, Indaiatuba, Limeira, 
Mogi Mirim, Atibaia e Itatiba, entre 
outras cidades, além de Americana.

ENCONTRO 
NO AEROPORTO
Big boss do Pé de Chumbo, Marcelo 
Marusso cruzou com o piloto Rubens 
Barrichelo, no início da semana, no ae-
roporto internacional de Viracopos, em 
Campinas. O encontro foi rápido, já que 
um desembarcava e outro embarca-
va, mas Marusso reiterou a Barrichelo a 
intenção de trazê-lo a Americana para 
um evento do PD’Chumbo.

CAFEZINHO
ESPORTIVO
Tomei café esta semana 
com Ricardo Molina, pre-
sidente da Liga de Bas-
quete Feminino (LBF). 
Altos papos sobre o es-
porte, principalmente de 
Americana - que anda de-
vagar. Molina tem boas 
ideias para o setor.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 14 DE MARÇO DE 2022

ARQUIVO PESSOAL

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

Jovem, batalhadora, workaho-
lic assumida e dona de uma se-
de imensa de aprendizado diá-
rio para transformar a vida das 
pessoas. Júlia Trevizam Cam-
pana Romi é incansável! Cirur-
giã-dentista especialista em 
harmonização orofacial, Jú-
lia já é referência no mercado 
da beleza. O currículo impecá-
vel é resultado de muita dedi-
cação e estudos com pós-gra-
duação em Miami, mestrado 
e doutorado pela Unicamp e 
participação em diversos cur-
sos nacionais e internacionais, 
inclusive ministrando aulas no 
Brasil e no exterior.

E o Instituto Júlia Campa-
na é um sonho que tornou-se 
realidade. Com localização pri-
vilegiada no imponente imóvel 
na Rua José Ferreira Aranha, 
452, Vila Rehder, o espaço reú-
ne mega infraestrutura, tecno-
logia de ponta e interatividade 
com pacientes e alunos.

Além dos cursos de harmo-
nização orofacial, o espaço é 

uma clínica para tratamentos 
de rejuvenescimento do rosto 
e corpo, que conta com uma 
equipe de profissionais multi-
disciplinares que com a asso-
ciação de protocolos e proce-
dimentos, conseguem fornecer 
ainda melhores resultados pa-
ra os pacientes, além de novas 
áreas de atuação. O coquetel 
de inauguração foi badaladís-
simo e emocionante.

O vídeo da trajetória e de-
dicação da anfitriã e o mari-
dão Guilherme Romi deixou os 
convidados com os olhos ma-
rejados. Projeto do arquiteto 
André Zazeri. Na ambientação, 
orquídeas e belas flores, entre 
obras de arte e espaços insta-
gramáveis.

No coquetel, delícias do 
Claudia Porteiro Buffet e 
Chandon bem gelado borbu-
lhando nas taças. Na trilha so-
nora, o clima lounge com o DJ 
Alan Mátua.

Uma noite de alegria e puro 
requinte. Parabéns, Julia!

Julia Trevizam Campana Romi, especialista em
harmonização orofacial e grande anfitriã da noite

Rosangela Trevizam Campana e
José Antonio Campana, pais da anfitriã

Claudia Maria Ometto Romi e
José Carlos Romi, sogros da anfitriã

Ronalth Santiago e André Zazeri,
aniversariante deste domingo,
que assina o projeto do InstitutoJosé Maurício Pinto Coelho e Bruno RomiA badalada Fernanda Faralhe

Giovanna Silva e Tiago Trevizam
Campana, irmão da anfitriã
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VELINHAS!
Felicidades para Rodrigo Bueno 
Pavan, Pituco Sacilotto e seu pai 
Bié (foto), Cicera Sena, Marcia 
Bellan, Dirceu Grobmann Junior, 
Marlon Oliveira, Solange Barbosa 
Minozzi, Diego Franciscato e 
Alan Alcantara, aniversariantes 
desta sexta-feira. No sábado é 
a vez de Bruno Uliana, Wladimir 
Alves, Luzia Stella, Katia Cilene 
Nazatto e Luciane Gallo Fadinha 
assoprarem velinhas. Já no 
domingo, Maria Santichio, Glaucia 
Morelli Soares, Raquel Simeoni, 
Sid Escaramello, Daniel Pântano, 
Elaine Stradiotto e Claudio Elias 
comemoraram idade nova.

O casal Guilherme Romi e
Julia Trevizam Campana Romi

Giuliane Strapasson Trevizam, que
cuidou dos detalhes da recepção,
com o marido Raphael Trevizam

Anéria Ribeiro com
o marido João Luiz

Novo casal na city: Artur
Marianno e Raqueline Trevizam

Isabela Camargo
Romi e Augusto Romi

Aline Muniz,
gerente do espaço

Ana Maria e Marcelo Romi Idê Martin com a filha Thuany

Naiana Barbosa e
Jean Lucas Marcelino

Martha e Adilson Faralhe
Rebeca Oliveira
e Márcia Penachione
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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

ZARAMELO JR. | O JOGO | 13 DE MARÇO DE 2022

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Disputada no último final de se-
mana, a rodada de abertura do 
campeonato de minicampo do 
Iate Clube de Americana teve 
como destaque o Tzamp Mul-
timalhas, que, comandado pe-
lo experiente Alcides, autor de 5 
gols, atropelou o Tratoria il Volo 
por 8 a 1. Ao todo, a rodada te-
ve 31 gols em cinco jogos, mé-

dia de 6,2. O Multimalhas, com 
3 gols de Matheus Barros, derro-
tou o Orion Cores por 5 a 3. Já 
o Gastroclínica bateu o Vistoria 
São Paulo por 5 a 2, com Verme-
lho também marcando 3 gols. O 
Têxtil PBS goleou o Mister Saú-
de Ambiental por 4 a 0. E, no jo-
go mais equilibrado, vitória do Z 
Sport sobre o Partec por 2 a 1.

A segunda rodada terá os 
seguintes jogos:

AMANHÃ (19) 15h15: Par-
tec x Orion Cores; 16h30: Gas-
troclínica x Tratoria il Volo; e 
17h30: Mister x Vistoria.

DOMINGO (20) 9h: Multi-
malhas x PBS; e 10h: Tzamp x 
Z Sport.

NO EMBALO DE ALCIDES,
TZAMP ATROPELA NO IATE

FOGO NOBRE DERRUBA INVICTO NO RB
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A quinta rodada da categoria jo-
vens da 8ª Copa MagSac Em-
balagens de Minicampo, no Rio 
Branco, marcou a queda do in-
victo Peol Ar Condicionado. E a 
façanha coube ao Fogo Nobre 
Churrascaria, que, em jornada 
inspirada, goleou o adversário 
por 4 a 1, na tarde de sábado (12).

Apesar da derrota, o Peol se-
gue na liderança com 12 pontos, 
mas agora tem a companha do 
Z Sport, que bateu o Della Vi-
ta por 5 a 2 e chegou a mesma 
pontuação. O Fogo Nobre vem 
na sequência com 9 pontos.

Com o fim da invencibilida-
de do Peol Ar, agora apenas 
três times ainda não sabem o 
que é perder: Supermercado 
Salto Grande e Tigre 1913, na 
intermediária; e Casa do Cons-
trutor, no super senior, que foi 
a campo na rodada da noite de 
ontem (17) - a partida não ha-
via sido encerrada até o fecha-
mento da edição.

Além de Peol e Z Sport, os 
demais líderes do campeona-
to, em suas categorias, são Sal- Matheus marcou 3 gols na vitória do Multimalhas

to Grande (10 pontos - interme-
diária), Gran Plus e Ponto Jato (7 
pontos - senior), e Casa do Cons-
trutor (16 pontos - super senior).

Na artilharia estão Rafael 
Valerio, do Renan de Angelo 
Assessoria, com 14 gols nos jo-
vens; Carlos Alberto, do Tigre 
1913, com 6 gols na intermediá-
ria; Bruno Pizano, do Gran Plus, 
com 7 gols no senior; e Ueslei 
Fernando, do Amantex Con-
fecções, com 9 gols no super 

senior. Os próximos jogos da 
Copa MagSac Embalagens são 
os seguintes:

JOVENS amanhã (19) 15h:
Z Sport x Fogo Nobre e Peol 
Ar x Della Vita; e 16h: Renan 
de Angelo x Posto 7 e Andra-
de Contábil x Alumiaço.

INTERMEDIÁRIA terça-
-feira (22) 19h15: Tigre 1913 x 
Salto Grande e Spazio Beach 
x Escritório Lex; e 20h30: Rio 
Branco x Cãochorro.

S E N I O R q u a r t a - f e i r a 
(23) 19h15: Eurocont x Marce-
naria Paparotti e L&L x Depó-
sito São Paulo; e 20h30: Gran 
Plus x Ponto Jato.

SUPER SENIOR quinta-
-feira (24) 19h15: Alumia-
ço x Microgestão Sistemas, 
MB Celulares x Kdecore e 
Casa do Construtor x Aman-
tex; e 20h30: Estrudena x Pé 
de Chumbo e Posto 7 x Lafer 
Auto Peças.

O Fogo Nobre colocou fim à invencibilidade no Peol Ar na sede náutica

ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE MARÇO DE 2022
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A busca por um sonho não tem distância e Karoline Mili-
tão é exemplo disso. A nova estudante do curso de Fisio-
terapia da Faculdade de Americana foi a primeira coloca-
da geral na Prova de Bolsas da FAM, realizada no início 
deste ano. A história da futura fisioterapeuta de 24 anos 
tem muito esforço em seus capítulos. Na infância, no in-
terior de Vitória do Xingu, no Pará, ela andava cerca de 12 
km para chegar à escola. “Só tinha um professor para to-
da a escola. O estudo para mim sempre foi muito difícil de 
alcançar. Sempre dei muito valor”, disse.

Karoline está há três semanas estudando na FAM e, 
com sorriso no rosto, assegurou estar muito feliz com o 
curso. “Tem sido semanas bem legais. Cada coisa que 
aprendo fico muito feliz. Tenho gostado muito das aulas 
de anatomia da professora Adriana”, comentou.

No futuro, Karoline quer voltar para o Pará e colabo-
rar com as pessoas que mais precisam. “Lá no Pará fal-
ta muito profissional da saúde, as pessoas não têm aces-
so aos fisioterapeutas com facilidade, e quero poder fazer 
mais por elas e ajudar principalmente os índios”, revelou.

Aos poucos, a nova aluna está se acostumando com 
a rotina de estudos. “Fiquei em choque (quando soube o 
resultado da prova). Pelas dificuldades que passei, ainda é 
difícil acreditar. Provei para mim que sou capaz”, afirmou. 
E para aqueles que desejam entrar na Faculdade de Ame-
ricana, Karoline dá a dica: “Estudar muito esse é o preço e 
no final dá tudo certo.” (ALEX FERREIRA)

BOLSISTA DA FAM, 
KAROLINE SONHA 
AJUDAR INDÍGENAS

GERAL

Americana começa, a partir da pró-
xima segunda-feira (21), a vacinação 
contra a Covid-19 em crianças de 6 a 
11 anos, matriculadas nos Cieps (Cen-
tros Integrados de Educação Pública) 
do município. A estratégia foi defini-
da pela Secretaria Municipal de Saú-
de, em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, em reunião com 
a participação do secretário da pas-
ta Vinicius Ghizini e da coordenado-
ra da Vigilância Epidemiológica, en-
fermeira Carla Brito. O objetivo é am-
pliar a cobertura vacinal no público 
infantil que está abaixo do espera-
do para essa camada da população.

Inicialmente serão vacinadas, com 
a primeira dose, 485 crianças matri-
culadas nos Cieps dos bairros Jaguari, 
Antônio Zanaga, São Jerônimo e Ci-

dade Jardim. No entanto, o objetivo 
das secretarias é que a vacinação se 
estenda gradualmente para as outras 
unidades municipais de ensino.

A vacina será aplicada por uma 
equipe fixa da Saúde, que se deslo-
cará em cada Ciep, conforme os dias 
programados. Cada unidade de en-
sino encaminhou comunicado aos 
pais e estes poderão acompanhar a 
vacinação, porém, não é obrigató-
rio. A vacina será aplicada próximo 
do horário de saída dos alunos. Pa-
ra receber a vacina os alunos deverão 
apresentar a carteira de vacinação 
de rotina da infância, CPF ou Cartão 
SUS, RG ou a certidão de nascimen-
to, além do Termo de Assentimento 
assinado pelos pais, já encaminhado 
previamente. (DA REDAÇÃO)

VACINAÇÃO VAI ÀS ESCOLAS

GUSTAVO GOMIERO | DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Planejamento (Se-
plan) da Prefeitura de Americana 
realiza, no próximo dia 28, a partir 
das 19 horas, audiência pública que 
se configura como o primeiro passo 
para a elaboração do Plano de Mobi-
lidade Urbana. A discussão ocorrerá 
no plenário Doutor Antonio Alvares 
Lobo, na Câmara Municipal. “Trata-se 
de audiência importante, na qual se-

rão apresentados os resultados dos 
trabalhos desenvolvidos pela equi-
pe da Seplan e demais orgãos envol-
vidos, juntamente com o Sebrae, na 
primeira etapa do estudo para a ela-
boração do plano de mobilidade ur-
bana do município. Serão apresenta-
das as informações e dados colhidos 
e inseridos no trabalho até então”, 
afirmou o secretário de Planejamen-

to, Diego de Barros Guidolin. Após 
a abertura do evento, serão realiza-
das a conceituação do plano de mo-
bilidade urbana e a apresentação das 
características do município de Ame-
ricana. Em seguida, o debate será 
aberto para a participação dos pre-
sentes.  A Câmara Municipal fica na 
Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 
1835, no Jardim Mirian. (DA REDAÇÃO)

MOBILIDADE URBANA EM DISCUSSÃO NA CÂMARA
MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO

 FAM | DIVULGAÇÃO
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FESTA DO PEÃO DIVULGA 18 SHOWS
VOLTA EM 2022

DA REDAÇÃO

O Clube dos Cavaleiros de 
Americana confirmou que a 
34ª edição da Festa do Peão 
volta agora em 2022. O se-
gundo maior e mais importan-
te festival que celebra a cul-
tura sertaneja será de 10 a 19 
de junho, no Parque de Even-
tos CCA, no km 121 do Rodovia 
Anhanguera. 18 atrações, até 
o momento, compõem a gra-
de artística. Americana dá as 
boas-vindas na sexta (10) com 
shows de Henrique & Juliano e 
Barões da Pisadinha. No sába-
do (11), sobem ao palco Gust-

tavo Lima, Edson & Hudson e 
Cesar Menotti & Fabiano. En-
cerrando a primeira semana, 
no domingo (12), as apresen-
tações são de Luan Santana e 
do DJ Pedro Sampaio.

Na quarta-feira (15), véspe-
ra do feriado de Corpus Christi, 
tem Leonardo e Bruno & Mar-

rone com o espetáculo Caba-
ré, além de Dennis DJ. No lou-
nge do Americana Hall (entra-
da privada dos camarotes), a 
apresentação de Juan Marcos 
e Vinícius. Pausa na quinta (16) 
para tudo voltar na sexta (17), 
com Maiara & Maraísa, Alok e 
Hugo & Guilherme. O segun-
do sábado da festa promete 
fortes emoções com o encon-
tro de Jorge & Mateus, Zé Ne-
to & Cristiano, Gustavo Mioto 
e o DJ Sevenn. Americana se 
despede no domingo (19) com 
a apresentação de Chitãozi-
nho & Xororó no show históri-
co “50 anos”. “É um momento 

de muita felicidade, de retoma-
da e de muito trabalho, graças 
a Deus. Por quase três anos, fi-
camos impossibilitados de rea-
lizar a Festa do Peão de Ame-
ricana. Agora, com a popula-
ção vacinada, temos a chan-
ce de voltar e essa é a notícia 
que eu mais sonhei. Convido a 
todas as famílias para estarem 
conosco. Sem dúvidas, será 
uma festa linda, de música, es-
porte e muitas alegrias”, disse 
Beto Lahr, presidente do Clube 
dos Cavaleiros de Americana.

A previsão é que os ingres-
sos comecem a ser comerciali-
zados no início de abril.

Após 2 anos,
CCA anuncia
que evento
acontece
em junho

DA REDAÇÃO

A Praça Central de Santa 
Bárbara d’Oeste recebe nes-
te final de semana, de hoje 
(18) até domingo (20), o 2º 
Festival Blues & Folk Santa 
Bárbara. Com entrada gra-
tuita, serão oito atrações e 
mais de 20 horas de evento. 
Haverá ainda praça de ali-
mentação e food trucks, fei-
ra de artesanato, brinquedos 
e almoço especial no domin-

go com a confraria “Há ba-
res que vêm para o bem”. O 
Festival Blues & Folk é or-
ganizado pela TEFF Music, 
com apoio da Prefeitura. A 
programação é a seguinte:

HOJE 17h: DJ Vinny; 
20h: Banda RockaCello

AMANHÃ 16h: Banda The 
New Drunks; 18h: DJ convi-
dado; 20h: Banda Ruby Woo.

DOMINGO 12h: DJ Muril-
lo; 14h30: Murilo Augustus; 
20h: Banda Enseada.

BLUES & FOLK

SANTA BÁRBARA 
REALIZA FESTIVAL

A banda Ruby Woo é uma das atrações do festival

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Jorge e Matheus cantam em Americana no segundo sábado da festa

REPRODUÇÃO INTERNET

A Casa do Conto de Ameri-
cana, no bairro Carioba, reali-
za neste sábado (19), às 14 ho-
ras, uma roda de conversa. O 
evento faz parte do 16º Encon-
tra Conto – Encontro Regional 
de Contadores de História de 
Santa Bárbara d’Oeste, com 
atividades também em Nova 
Odessa. Durante dois dias, se-
rão realizadas ações culturais 
como apresentações de narra-
tivas, espetáculo cênico-narra-
tivo e rodas de histórias. O ob-
jetivo é promover o intercâm-
bio e interação entre contado-

res de histórias e narradores 
orais de diferentes localida-
des, métodos e estilos de tra-
balho. Confira a programação 
completa: sábado -  9 horas – 
Abertura no Parque Taene, em 
Santa Bárbara d’Oeste; 14 ho-
ras – Roda de conversa na Ca-
sa do Conto de Americana; 20 
horas – Espetáculo “O Último 
Livro”, no Teatro Manoel Lyra, 
em Santa Bárbara; domingo 
(20) - 9 horas – Conhecendo 
espaços e roda de contação de 
histórias, no Plantarum em No-
va Odessa. (DA REDAÇÃO)
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