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Empresário de Americana, 
Ricardo Molina foi reeleito 

para novo mandato na 
presidência da LBF (Liga 
de Basquete Feminino). 
Ele fica no comando da 

modalidade até 2026. P. 11

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE MARÇO DE 2022

Torneio de beach tennis na Rimini 
teve vitória de americanenses 
em 9 das 10 categorias. P. 6

PEDRINHO AGUIAR VAI 
À PISTA DE GOIÂNIA NA 

LARGADA DA PORSCHE. P. 7

PROVA EM HOMENAGEM AO 
TRABALHADOR ESTÁ COM 
INSCRIÇÕES ABERTAS. P. 3
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SALTO GRANDE MOSTRA FORÇA NO RB
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Supermercado Salto Grande 
vem mostrando força na cate-
goria intermediária da 8ª Copa 
MagSac Embalagens de Mini-
campo, na sede náutica do Rio 
Branco, ocupando a liderança 
com 14 pontos e mantendo a in-
vencibilidade após seis rodadas 

- quatro vitórias e dois empates. 
O time mantem regularidade 
desde o início e abriu vantagem 
para o segundo colocado, des-
pontando como candidato à dis-
puta do título. Também invicto, 
o Rio Branco aparece na vice-

-liderança da intermediária com 

10 pontos. Até aqui, foram duas 
vitórias e quatro empates. Na 
sua cola está o Tigre 1913, que 
tem nove pontos com duas vitó-
rias, três empates e uma derrota.

Na categoria jovens, Fogo 
Nobre Churrascaria e Z Sport 
dividem a liderança com 15 
pontos. Logo atrás, com 12 
pontos, aparece o Peol Ar Con-
dicionado. No senior, o líder é o 
Gran Plus, que soma 11 pontos, 
3 a mais que o segundo coloca-
do Depósito São Paulo. Por fim, 
no super senior, sem considerar 
os jogos da noite de ontem (31), 

o Casa do Construtor lidera de 
forma tranquila com 20 pontos, 
6 a mais que o Amantex Con-
fecções. O CC tem sequência 
invicta, com seis vitórias e dois 
empates. Disputado em home-
nagem à memória dos ex-con-
selheiros Fleury Ribeiro e Rui-
ter Battistuzzi, o campeonato 
tem estes jogos programados 
para os próximos dias:
AMANHÃ (2)
JOVENS Della Vita x Posto 
e Alumiaço x Fogo Nobre 
(15h) e Peol x Renan 
de Angelo e Andrade 
Contábil x Z Sport (16h).
DOMINGO (3)
SUPER SENIOR Kdecore 
x Alumiaço, Microgestão 
Sistemas x Casa do Construtor 
e Posto 7 x Estrudena 
(8h30) e Amantex x Lafer 
Auto Peças e MB Celulares 
x Pé de Chumbo (9h30).

16 jogos serão
realizados na
sede náutica
entre hoje e a
próxima 4ª

SOUZAFLEX E OPTILAR PULAM À PONTA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Após a disputa da rodada da 
semana passada, a categoria 
intermediária do campeona-
to de minicampo do Veteranos 
tem novos líderes. Persianas 

Souzaflex e Optilar Óptica apli-
caram goleadas e pularam para 
a ponta com 13 pontos. O Sou-
zaflex ganhou do JRT Hobbies 
por 6 a 0, enquanto o Optilar 
passou pelo Z Sport por 8 a 3.

Nas outras três categorias, 
não houve alteração na lide-
rança. Assim, Tec Têxtil e Joia 
Calçados, com 16 pontos no 
senior; Help Parafusos, tam-
bém com 16 pontos no mas-
ter; e Ecosu Sucatas, com 15 
pontos no super master, conti-

nuam à frente dos adversários. 
Os próximos jogos do cam-
peonatos são os seguintes:
HOJE (1)
MASTER Acapulco Imóveis x 
Help Parafusos (19h) e Ecosu 
x Galmar Ferramentas (20h15).
SENIOR JRT Hobbies x 
Dama Bier (19h) e 
Ecosu x Tec Têxtil (20h15).
AMANHÃ (2)
INTERMEDIÁRIA Ecosu x 
Optilar (15h30), Z Sport 
x Supermercados Pérola 

(16h40) e JRT Hobbies x 
Linhas São Vito (17h50).
MASTER Hitscolor x Tabatex 
Têxtil (16h15) e Posto São Vito 
x Distema Decorações (17h25).
SENIOR Bar do Zé Carlos 
x Termo Americana (16h15) 
e Casa do Construtor 
x Joia (17h25).
TERÇA-FEIRA (5)
SUPER SENIOR Rodonaves 
x Ecosu (19h), Gonzaga 
Engenharia x SP Tur (19h) e 
Mirafer x Elétrica Alga (20h15).Optilar agora aparece na liderança da intermediária

TERÇA-FEIRA (5)
INTERMEDIÁRIA
Spazio Beach x Salto 
Grande e Escritório Lex 
x Rio Branco (19h15) e 
Cãochorro x Tigre 1913 
(20h30).
QUARTA-FEIRA (6)
SENIOR Depósito SP 
x Eurocont e L&L x 
Ponto Jato (19h15), e 
Marcenaria Paparotti x 
Grand Plus (20h30).

Gabriel Menossi é goleiro do
Fogo Nobre, líder dos jovens

ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE MARÇO DE 2022
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CORRIDA EM HOMENAGEM 
AO TRABALHADOR ESTÁ 
COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Programado para 1º de 
maio, a partir das 7h30, o 
Treinão de Corrida do Tra-
balhador de Americana es-
tá com inscrições abertas 
até 28 de abril. A taxa é de 
R$ 50, mais R$ 6 de admi-
nistração. Os interessados 
devem acessar o site www.
corpuseventos.com. Para 
grupos, equipes e assesso-
rias, o contato é pelo what-
sapp (19) 99321.5089.

Um dos organizadores da 
corrida é Anito Pereira Alves 
(foto). A prova terá distância 

de 5km, com largada e che-
gada no Bike Hotel Sports, 
na Avenida Gioconda Cibin. 
O percurso passará pela re-
gião do Parque Universitário 
e Jardim Terramerica.

Haverá premiação em di-
nheiro e troféus aos cinco 
primeiros colocados no ge-
ral, tanto masculino como 
feminino. Por faixa etária, re-
ceberão troféus os três me-
lhores. A expectativa é reu-
nir atletas de toda região. 
A Optilar Óptica é uma das 
patrocinadoras do evento.

AQUA CRIS ALCANÇA RESULTADOS POSITIVOS
A equipe de natação da academia 
Aqua Cris Americana alcançou re-
sultados positivos na etapa de mar-
ço do Circuito de Águas Abertas, na 
Praia Lagoinha, em Ubatuba, lito-
ral norte de São Paulo. Na classifi-
cação geral, destaque para Arthur 
Albertini Corandim, de 10 anos, vi-
ce-campeão na prova de 1km; Cla-
ra Albertini Corandim, de 6 anos, vi-

ce nos 200m; e Caroline Magalhães 
Nardo, de 31 anos, terceira colocada 
nos 500m.

Por faixa etária, a Aqua Cris teve 
Luciana Ferreira Zanobia, Vinicius 
Cassimiro de Souza, Vitor Cestare e 
Camila Gonçalves como ganhadores, 
enquanto Endira Sarmento Salgado 
e Cristiano Corandim ficaram na se-
gunda colocação.

FRED ASSUME LIDERANÇA 
NO “AMIGOS ATC”
Fred Faé assumiu a liderança do Ranking A 
do Torneio Amigos ATC de Raquetinha, es-
ta semana. Ele e Ricardo Sayão jogaram jun-
tos e venceram Sérgio Lião (Pivete) e Rob-
son Ferro (Robão) por 6/3 e 6/0. Com is-
so, Fred chegou a 11 pontos e pulou para 
o primeiro lugar, 1 ponto à frente de Tiago 
Dollo. No Ranking B, Hugo Santiago e Ricar-
do Sayão dividem a liderança com 16 pon-
tos. Hugo, que leva vantagem nos critérios 
de desempate, ganhou na rodada jogando 
com Fred Carvalho. Eles aplicaram 7/6 e 6/1 
sobre Fernando Pires (Pirão) e Marcos Leão. 
A rodada da próxima quarta-feira (6) terá 
Faé/Pirão x Rogério/Tiago, Carvalho/Ro-
bão x Franco/Fábio, Rafa/Bilibio x Sayão/
Marcos e Hugo/Pivete x Zebu/Wadomito.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 4 DE AGOSTO DE 2021DIVULGAÇÃOO JOGO | ARQUIVO
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GURGA VOLTA A VENCER E FITTIPALDI LIDERA A RACEMAN
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Depois de passar por maré 
de azar na reta final em 2021 
e na abertura deste ano, Gus-
tavo Valente, o Gurga, voltou 
a vencer na Copa PDV Race-
man, que teve a segunda eta-
pa no KNO (Kartódromo Nova 
Odessa), dia 19 de março. O tri-
campeão andou em ritmo for-
te nas duas corridas e garantiu 
o topo do pódio da categoria 
A com 48 pontos, 2 a mais que 
Ricardo Fittipaldi.

Por sinal, Fittipaldi chegou a 91 
pontos após duas rodadas e li-
dera o campeonato, num início 
de temporada bastante positi-
vo. Na sua cola, 3 pontos atrás, 
vem Ricardo Romi Zanatta. 
Gurga é o terceiro colocado 
com 67 pontos.

Na categoria B, o ganhador 
da etapa 2 foi Diogo Feltrin, que 
teve performance em alto ní-
vel e totalizou 49 pontos - maior 

Diogo Feltrin,
que corre na B,
foi piloto com
maior pontuação
nesta rodada

CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA A

PILOTOS PTS.
1º Ricardo Fittipaldi 91
2º Ricardo Zanatta 88
3º Gustavo Valente 67
4º Rood Mark 52
5º Daniel Macena 50
6º Marcelo Assiz 44
7º Adriano Rinalti 37
8º Cristiano Aro 36
9º Luiz Paloni 31
10º Ricardo Aziz 31
11º Ricardo Paloni 24
12º Eduardo Rizzo 24
13º Caio Pinotti 23
14º Fernando Ongaro 22
15º Douglas Silva 12

CATEGORIA B
PILOTOS PTS.

1º Gustavo Pereira 88
2º Douglas Michilino 77
3º Diogo Feltrin 71
4º Rafael Zara 60
5º Gilson Signori 54
6º Alexandre Bissi 44
7º Regis Franco 38
8º Alessandro Rodolpho 34
9º Gustavo Pires 26
10º Caio Pelisson 16

pontuação entre todos os pilo-
tos. O líder da divisão de acesso 
é Gustavo Pereira, que soma 88 
pontos, seguido por Douglas Mi-
chilino (77) e o prório Feltrin (71).

CORRIDAS
A primeira corrida da segun-
da etapa teve vitória de Ricar-
do Fittipaldi, numa disputa for-
te com Gurga Valente. O piloto 
#19 cruzou a linha de chegada 

após 26 voltas com o tempo de 
18m19s682, vantagem de ape-
nas 0s808 para o piloto #22.

Gustavo Pereira e Diogo 
Feltrin, ambos da categoria 
B, vieram logo na sequência, 
com o terceiro e o quarto luga-
res - a Raceman tem grid único, 
com os pilotos das duas clas-
ses em pista ao mesmo tempo. 
Gustavo também cravou a me-
lhor volta com 41s732 na 25ª.

Na segunda corrida, o 
destaque foi Feltrin, que ga-
nhou a corrida no geral e fez 
a volta mais rápida. O pilo-
to #33 fechou as 29 voltas 
em 20m31s783, diferença de 
menos de meio segundo pa-
ra Gurga Valente (segundo a 
0s128), Cristiano Aro (terceiro 
a 0s362) e Ricardo Fittipaldi 
(quarto a 0s397) - os três são 
do grupo de elite. Em sua me-

lhor volta (a 14ª), Feltrin regis-
trou 41s629.

PÓDIOS
Na somatória das duas bate-
rias da segunda etapa, o pó-
dio da categoria A foi formado 
por Gurga Valente, primeiro co-
locado com 48 pontos; Ricardo 
Fittipaldi, segundo com 46; Ri-
cardo Zanatta, terceiro com 38; 
Cristiano Aro, quarto com 36; e 

Daniel Macena (Daniboy), quin-
to com 33. Na categoria B, em 
primeiro lugar ficou Diogo Fel-
trin com 49 pontos, seguido 
por Gustavo Pereira, segundo 
com 48; Régis Franco, tercei-
ro com 38; Douglas Michilino, 
quarto com 32; e Rafael Zara, 
quinto também com 32. A ter-
ceira rodada está programada 
para o Kartódromo San Marino, 
em Paulínia, no dia 30 de abril.

Gurga, à frente de Aro e Feltrin, foi o ganhador na categoria de elite, em março

ALEX FERREIRA | REDBOY COMUNICAÇÃO
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GURGA VOLTA A VENCER E FITTIPALDI LIDERA A RACEMAN PÓDIOS 2ª ETAPA

CRISTIANO ARO, RICARDO FITTIPALDI, GUSTAVO VALENTE, 
RICARDO ZANATTA E DANIEL MACENA

DOUGLAS MICHILINO, GUSTAVO PEREIRA,
DIOGO FELTRIN, REGIS FRANCO E RAFAEL ZARA
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TRICAMPEÃO PREVÊ DISPUTA FORTE
Ganhador da categoria de 
elite na segunda etapa da 
Copa PDV Raceman de Kart, 
Gustavo Valente, o Gur-
ga, prevê que a temporada 
2022 terá disputa bastante 
forte. “Vai ser um ano atípico. 
Entraram alguns pilotos que 
estavam em outros campeo-
natos e que são muito bons. 
Não tem ninguém bobo no 
grid não, tanto que nesta 

etapa todo mundo andou 
na casa do mesmo segundo”, 
comentou o tricampeão.

Sobre a vitória na roda-
da de março, Gurga afirmou 
que “o kart estava bem acer-
tado e, principalmente, não 
quebrou. Sempre que não 
quebra, acaba dando pó-
dio pra mim.” O piloto #22 
acrescentou que “já conhe-
cia o traçado, mas não foi 

nada fácil. O sol estava bravo 
e todo mundo andou forte.”

Na primeira bateria, ven-
cida por Ricardo Fittipaldi, 
Gurga Valente foi o segundo 
colocado (geral e categoria), 
enquanto na segunda, que 
teve Diogo Feltrin como ga-
nhador, o piloto #22 voltou a 
chegar em segundo no geral, 
mas foi o melhor de sua ca-
tegoria. (ZARAMELO JR.)

Fittipaldi (19) assumiu a liderança da temporada 2022

ALEX FERREIRA | REDBOY COMUNICAÇÃO
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AMERICANA TEM 
DOMÍNIO NA  RIMINI

BEACH TENNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Americana teve pleno domínio 
na segunda etapa do Circuito 
Aberto de Beach Tennis, com-
petição organizada pelo Ra-
quetinha.Com e disputada no 
complexo da Rimini, no bair-
ro Frezzarin, entre sexta-fei-
ra (25) e domingo (27). Das 10 
categorias, as duplas locais fo-
ram campeãs em nove.

O Rimini Beach Vibes con-
tou com a participação de total 
de 106 duplas masculinas, fe-
mininas e mistas de Americana, 
Capivari, São Paulo, Campinas, 
Santa Bárbara d’Oeste, Nova 
Odessa e Piracicaba.

Todas as finais tiveram joga-
dores americanenses em qua-
dra. Deles,  conquistaram o tí-
tulo: Beatriz Gutierres e Thai-
la Rubly, na Feminino C; Joyce 
Oliveira e Tatiana Quevedo, na 
Feminino Iniciante; Antonel-
la Pizzinatto e Lorenna Paiu-
ta, na Feminino Kids; Henrique 
Gusmini e Henrique Defava-

ri, na Masculino B; Guilherme 
Garcia e Rafael Garcia, na Mas-
culino Iniciante; Eduardo Mafra 
e Guilherme Mafra, na Mascu-
lino Kids; Júlia Pecchio e Júlio 
Nieps, na Mista C; Rosana San-
tos e Victor Folster, na Mista Ini-
ciante; e Guilherme Mafra e Jú-
lia Spadaro, na Mista Kids.

A única exceção foi na Mascu-
lino C, com vitória de Danilo Ri-
naldi e Renato Sanches, parce-
ria de Capivari, sobre Enio Junior 
e Fábio Pirondi, de Americana.  

“O torneio foi sucesso, com gran-
de participação de jogadores e 
do público. A gente vem perce-
bendo que o nível técnico tem 
melhorado a cada etapa em to-
das as categorias. A avaliação 
é bastante positiva”, disse Joel 

Americanenses
são campeões
em 9 das 10
categorias do
Circuito Aberto

RESULTADOS 
DAS FINAIS

FEMININO C
Mariana Jensen/Sarah Trevizan 3
Beatriz Gutierres/Thaila Rubly 6

FEMININO INICIANTE
Andrea Seleguini/Clarissa Stocovich 2
Joyce Oliveira/Tatiana Quevedo 6

MASCULINO B
David Carvalho/Rafael Oliveira 5
Henrique Gusmini/Henrique Defavari 7

MASCULINO C
Danilo Rinaldi/Renato Sanches 7
Enio Junior/Fábio Pirondi 6 (5)

MASCULINO INICIANTE
André Berardo/Felipe Gomes 3
Guilherme Garcia/Rafael Garcia 6

MASCULINO KIDS
Enzo Loreti/Nuno Pafaro 1
Eduardo Mafra/Guilherme Mafra 6

MISTA C
Amanda Costa/Renan Rosa 3
Júlia Pecchio/Julio Nieps 6

MISTA INICIANTE
Giovanna Furlan/Guilherm Foentes 4
Rosana Santos/Victor Folster 6

* No Feminino Kids e no Masculino Kids, a disputa 
foi em grupo. Com duas vitórias, Antonella 

Pizzinatto/Lorenna Paiuta e Guilherme Mafra/
Júlia Spadaro foram as duplas campeãs.

Olla Junior (Jolla), criador e res-
ponsável pelo Raquetinha.Com.

Joel informou que as três 
próximas etapas do Circuito já 
estão definidas e serão no Pan-
serini, em Capivari, de 27 a 29 
de maio; na Winner Academia, 
em Santa Bárbara d’Oeste, de 
9 a 12 de junho; e no Centro Es-
portivo Zero a Zero, em Ameri-
cana, de 24 a 26 de junho.

Circuito Aberto teve mais uma etapa da temporada no complexo da Rimini

ZARAMELO JR. | O JOGO | 26 DE MARÇO DE 2022
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Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
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(19) 98369-2080 

Piloto da equipe Cachorro 
do Mato de Americana, Ma-
theus Cabral foi o vencedor 
da categoria EAN na etapa 
de abertura da Copa São 
Paulo de Enduro Fim, que 
aconteceu em Salto, em 
março. Ele foi o melhor do 
grid com 21 motos, fechan-
do a prova com o tempo to-
tal de 46:05,2. Matheus vol-
ta à pista no próximo dia 10, 
em Cajamar, para a segun-
da rodada da temporada. 
Ao todo, o campeonato te-
rá 10 etapas. (ZARAMELO JR.)

O piloto Fabio Casagrande, 
de Americana, vai à pista do 
Autódromo Velocittà, em Mo-
gi Guaçu, neste final de sema-
na, para a etapa de abertura 
do TCR South America. E seu 
objetivo é buscar melhores 
resultados ao longo da tem-
porada 2022. “No ano passa-
do, como estava parado já há 
algum tempo, corri mais para 

´desenferrujaŕ  e usei um caro 
defasado e mais lento. Ago-
ra, o cenário é diferente. Vou 
correr com um piloto muito 
bom (o argentino Juan An-

gel Rosso), que é bem forte 
e me ajuda a puxar pra fren-
te. Espero ter muito resultado 
legal”, comentou Casagran-
de, que estará ao volante do 
Honda Civic da Squadra Mar-
tino, da Argentina.

Para amanhã (2) estão pre-
vistos os treinos livres e classi-
ficatórios. No domingo (3), a 
primeira corrida será às 9h10 
e a segunda, às 11h10. O cam-
peonato terá total de oito eta-
pas durante o ano em autó-
dromos do Brasil, Uruguai e 
Argentina. (ZARAMELO JR.)

MATHEUS 
VENCE NA 
COPA SP

CASAGRANDE BUSCA 
MELHORES RESULTADOS
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A temporada 2022 da Porsche Cup Bra-
sil tem abertura neste final de semana, no 
Autódromo Internacional Ayrton Senna, 
em Goiânia, com a rodada dupla de sprint. 
Entre os pilotos do grid da Carrera Cup, 
principal categoria, está o americanense 
Pedrinho Aguiar, que mostra-se otimista 
para a primeira etapa.

“As perspectivas são das melhores. 
Meu histórico é muito bom em Goiânia e 
vou usar essa questão a meu favor”, dis-
se. “Estamos com carro novo e temos re-
gistrado tempos bons”, acrescentou Pe-

drinho, que está na Porsche Cup desde 
2018 e este ano terá como companheiro 
de equipe Edu Guedes, que, além de pilo-
to, é apresentador de televisão - correrá 
na Sprint Challenge.

Pedrinho seguiu ontem (31) para a ca-
pital de Goiás e hoje (1) participa dos trei-
nos livres. Amanhã (2) acontecem os trei-
nos classificatórios pela manhã e a primei-
ra corrida da Carrera Cup será a partir das 
13h15. No domingo (3) haverá a segun-
da corrida, com largada marcada para as 
13h40. (ZARAMELO JR.)

PEDRINHO OTIMISTA PARA 
ABERTURA DA PORSCHE CUP

DUDA BAIRROS | DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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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

Tradicionalíssima e muito que-
rida, a empresária Lila Faé, que 
dispensa apresentações, co-
memorou o aniversário com o 
carinho das amigas e familia-
res. A recepção teve como ce-
nário a sua loja, a Lila Calçados, 
que está em novo endereço, na 
Rua das Paineiras, no Jardim 
São Paulo. Impecável, a aniver-

sariante usou um look pink, que 
simboliza romantismo e ternu-
ra. Na ambientação, exuberan-
tes orquídeas. Espumante bor-
bulhando nas taças e petiscos 
saborosos. Destaque para o pu-
dim de leite, receita de família há 
gerações, preparado especial-
mente pela amiga Mirian Kaczo-
ra. Delicioso! Parabéns, Lila!

Todo o astral da aniversariante Lila Faé

Maria Amábile Mollon

Sonia Rando de BravoMirian Loterio Kaczora

Antonieta Faé Nica Marin

Marly Rosa Guzzo

Fred Faé, sobrinho
da aniversarianteHelena Balancin Guzzo

Maria Tereza Negrão Faé com as filhas
Flávia Faé Quaquio e Fabiana Faé
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ME ABANA, SENHOR!

Ai ai ai... E com a liberação da 
máscara, que a lulu badalada e 

muuuuuito conhecida que quase 
teve um siricutico durante a 

celebração da missa na paróquia 
de phynos?! Tudo porque na hora 

da oferta, o boy bombado trajando 
baby look e calça do exército, fez 
a  fiel revirar os olhos na hora da 

coleta. O marido, que acompanhava 
a carola Cinira, percebeu a cena, 

mas a fuefa deu logo uma desculpa. 
O padre, que é esperto marqueteiro, 

tratou de colocar o bofe top pra 
valorizar a coleta. Se segura, Marilú!

É PIC!
Aniversariante da semana e palmeirense, o 

empresário Alessandro Collangeli comemorou 
com a mulher Michelli e os filhos.

EMPREENDEDORISMO!
O youtuber Shirleyson Kaisser, 

um dos maiores nomes do 
empresariado digital no Brasil, 

esteve participando de um bate 
papo na Comunidade da Fé. O 

empresário digital foi recepcionado 
pelos pastores Lilian e Mirko Levak.

VELINHAS!
Assoprando velinhas 
nessa sexta-feira: 
Marlon Freitas 
(foto), Silvia Valadão, 
Rogério Farias, 
Thais Silva e Isabela 
Belizário Matos. 
E no sábado é a vez 
de Bianca Ribeiro, 
Carla Cecchino, 
Mauricio Godoy 
Lopes, Alessandro 
Souza, André Testa, 
Andre Grassmann, 
Suely Ribeiro e 
Alessandra Campos 
comemorarem 
idade nova.

JUBILEU DE 
ESMERALDA
A advogada 
Ivani Aparecida 
Milano Ferro está 
completando 40 
anos no mesmo 
escritório. Marco 
que merece muita 
comemoração.

Cidinha Faé e Maria Tereza Faé Lopes

Maria Lucia Luchiari e Suleize Tadei Campari

Ceuli Suzigan com a filha Mariceuli

A aniversariante com Celia Mardegan
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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

PRÓXIMOS JOGOS
SEXTA-FEIRA (1)

SUPER SENIOR

19h00 4R Veículos x Etanin e Ecosu x Colin’s

20h00 Perena x Americana Guinhcos

SENIOR

19h00 Giro Contábil x Red Hot e EF Manutenção x Grupo Futura

20h00 Porccino Torresmos x Top Collor, Nova Pet x A&J Lavanderia e 
JDM Contábil x Supermercados Pague Menos

SÁBADO (2)

INTERMEDIÁRIA

14h15 Rama x Na Cara do Gol e Loom x Roll Seladoras

15h20 Mar Negro x Placeone e Hotel Boa Vista x RRB Refeições

JOVEM

14h15 Ameristamp x Restaurante Sushido e Kintal Lanches x Roll Seladoras

15h20 Major Lounge x Bazanella Sucatas e Ameripesca x Agicorr

FEMININO

16h30 Ecosu Sucatas x MagSac Embalagens e Cia do Milho x Casa da Cerveja

LOOM MANTEM 100% NO FLAMENGO
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Entre os 52 times adultos da 64ª 
edição do Campeonato PHS Sa-
maritano Saúde de Minicampo, 
no Flamengo, apenas um man-
tem o índice de 100% de apro-
veitamento: Loom Arquitetu-
ra. Em quatro jogos, foram qua-
tro vitórias, 12 pontos e lide-
rança isolada na intermediária.

Além do Loom Arquitetura, 
há outros três times que ainda 
não perderam até aqui. Em cin-
co rodadas no senior, o EF Ma-
nutenção tem quatro vitórias e 
um empate, liderando com 13 
pontos. No super senior, tam-
bém com cinco jogos, o Perena 
Seguros aparece com três vitó-
rias e dois empates, ocupando 
a vice-liderança com 11 pontos, 
1 a menos que o Ecosu Sucatas, 
que tem 4 vitórias e uma derrota.

No master, antes da rodada 
da noite de ontem (31), o Eral-
do Tintas estava em primeiro 
lugar e invicto com 9 pontos 
em quatro jogos (três vitórias 
e uma derrota).

Nas demais categorias, os 
líderes são Agicorr Seguros e 
Kintal Lanches, com 9 pontos 

No total,
campeonato
tem 4 times
que não foram
derrotados

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A terceira rodada do campeo-
nato de minicampo do Iate 
Clube de Americana, semana 
passada, teve como destaque 
a goleada do Z Sport sobre o 
Gastroclínica por 7 a 2, com di-
reito a golaço de falta “do meio 
da rua” de Luís Tamborlin.

Com o resultado, o Z Sport 
chegou a 6 pontos e colou nos 
líderes Tzamp Multimarcas e 
Multimalhas, que têm 9 pon-
tos. Vistoria São Paulo e Partec 
têm a mesma pontuação do Z 

Sport, mas ficam atrás nos cri-
térios de desempate. No outro 
extremo, Orion Cores e Mister 
Saúde Ambiental são os únicos 
que não pontuaram até agora.

Alcides continua como prin-
cipal artilheiro com 7 gols, mas 
é perseguido de perto por Ju-
liano e Matheus Barros, cada 
um com 6 gols. Entre os golei-
ros, quatro estão empatados 
com 6 gols sofridos: Martorel-
li, Skafinho, Zé Luiz e Macarrão.

A rodada deste final de se-
mana, de acordo com tabela di-
vulgada pelo coordenador Pau-
lo Kraide Piedade (Filé), terá es-
tes jogos: amanhã (2) - Vistoria 
x Z Sport (15h15), Partec x Mul-
timalhas (16h30) e Gastroclíni-
ca x Orion (17h30); domingo 
(3) - Mister x Tratoria (9 horas) 
e Tzamp x PBS (10 horas).

Z SPORT GOLEIA E 
COLA NOS LÍDERES

Zé Luiz é um dos goleiros menos vazados

ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE MARÇO DE 2022

no jovem; Karijas Kar, com 12 
pontos no super master (não 
está computada a rodada de 
ontem); Cia do Milho, Casa da 
Cerveja e Ecosu Sucatas, todos 
com 6 pontos no feminino.

Na artilharia das categorias 
que terão jogos neste final de se-
mana estão Patrik Filip, do Baza-
nella, com 11 gols no jovem; Ra-
fael Monteiro, do Placeone, tam-
bém com 11 gols na intermediá-
ria; Luigi Marcello, do EF Manu-
tenção, com 8 gols no senior; 
Cleber Freitas, do Ecosu, e Wil-
lian Nogueira, do Coliń s, ambos 
também com 8 gols no super se-
nior; e Maria Eduarda, do Cia do 
Milho, com 5 gols no feminino.

Todas as informações do 
campeonato estão disponíveis 
no site oficial do clube: www.
flamengofc.com.br

João Vitor (e), do líder Agicorr, tem 10 gols e briga pela artilharia entre os jovens

ZARAMELO JR. | 19 DE MARÇO DE 2022
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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

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Empresário da área de saúde 
de Americana, Ricardo Moli-
na foi reeleito, em março, para 
novo mandato de quatro anos 
na presidência da LBF (Liga de 
Basquete Feminino). Ele e seu 
vice Valter Ferreira ficam no 
comando da entidade até maio 
de 2026 e planejam o fortaleci-
mento da modalidade.

Esta semana, em seu es-
critório, Molina recebeu O JO-
GO. Falou do momento atual 
do basquete feminino, de co-
mo pegou e do jeito que dei-
xou a Liga e destacou as con-
quistas do primeiro manda-
to. A adequação do calendário 
nacional com o europeu, per-
mitindo que as jogadoras pos-
sam atuar tanto aqui como lá 
em períodos distintos, é vista 
como um dos principais dife-
renciais de sua gestão.

Confira os principais tre-
chos da entrevista.

Por que você quis seguir 
na presidência da LBF?
RICARDO MOLINA Para que 
possamos, num período de 
mais quatro anos, ter a LBF 
ainda mais sólida, o que, futu-
ramente, proporcionará a no-
vas gestões dar continuidade 
e melhorar aquilo que cons-
truímos. No primeiro manda-
to, demos um grande passo. 
Tenho certeza que a maturi-
dade da entidade e dos clu-
bes será importante para o 
crescimento de todos.

Para esse novo quadriênio, 
quais as pricipais metas?
MOLINA No primeiro manda-
to, fizemos um planejamen-
to estratégico e tivemos al-
gumas conquistas. Natural-
mente, agora para os próxi-
mos quatro anos, vamos fazer 
novo planejamento para ver 
em qual momento estamos 
e, principalmente, onde que-
remos chegar. Sabemos das 
dificuldades, mas também o 
quanto avançamos. A decisão 
sobre as metas será feita em 
conjunto com clubes, atletas, 
enfim, com os todos envolvi-
dos no basquete feminino.

Do início de sua gestão 
para cá, quais as 
conquistas estruturais 
que a LBF conseguiu?
MOLINA O grande desafio 
quando assumimos a LBF, em 
2018, foi praticamente recome-
çar a entidade, que tinha ape-
nas oito anos e precisava ser 
estruturada. Para isso, defini-
mos pilares de gestão. O pla-
nejamento era fundamental, 
não só para que a Liga, mas 
também os clubes pudessem 
se organizar e participar de 
forma mais efetiva. Entende-
mos que a contra-partida se-
ria importante para que pu-
dessemos acelerar o proces-
so de profissionalização das 
equipes. Usamos essa ferra-
menta para a LBF entregar be-
nefícios às equipes, como pas-
sagens áreas, taxa de arbitra-
gem. Isso foi importante pa-
ra que elas pudessem inves-

BASQUETE FEMININO

REELEITO,
MOLINA
DESTACA
CONQUISTAS

sileira de Basquete), quando, lá 
atrás, insistíamos na necessida-
de de troca de comando e até 
hoje pagamos caro por isso. 
Com a nova direção, capitanea-
da pelo Gui Peixoto e pela Ma-
gic Paula, tenho certeza que lo-
go vamos estar na mesma sin-
tonia em termos de qualidade.

O que ainda falta para o 
basquete feminino brasileiro 
ter o mesmo destaque 
que o masculino?
MOLINA Com todas as moda-
lidades, é muito claro, é visí-
vel, seja onde for, que há uma 
forma muito diferente de ver 
o masculino e ver o feminino. 
Nem sempre o que é propos-
to a uma modalidade masculi-
na é proposto à feminina. Com 
o basquete não é diferente. O 
basquete feminino necessi-
ta de apoio, de investimen-
to, de reconhecimento. E nós, 
enquanto gestores da modali-
dade, precisamos fazer nossa 
parte para oferecer a patroci-
nadores, torcedores, uma mo-
dalidade cada vez melhor.

No seu entendimento, hoje 
a LBF é mais reconhecida 
como representante das 
equipes do que era antes?
MOLINA Não tenho dúvida 
que a LBF hoje é muito mais 
democrática do que quan-
do assumimos. É muito pra-
zeroso quando todas as equi-
pes participam de todas as 
decisões. E também as atle-
tas, através de sua represen-
tante eleita, e dos técnicos, 
que terão agora seu represen-
tante eleito por eles. Isso ficou 
muito evidente durante a pan-
demia, quando foi necessário 
que juntos pudessemos defi-
nir o encaminhamento das de-
cicões conforme o cenário se 
projetava. Tenho absoluta cer-
teza que hoje a LBF represen-

ta na essência o que é o seu 
estatuto. As equipes são as 
reais proprietárias da entidade.

Está havendo um trabalho da 
LBF nas categorias de base 
das equipes para o surgimento 
de novas jogadoras?
MOLINA Sempre nos fazem es-
sa pergunta. A LBF é chancela-
da pela CBB para realizar o Adul-
to Feminino. Não temos chance-
la para fazer categorias de ba-
se. Entendo que essa respon-
sabilidade seja das federações 
estaduais. A principal necessi-
dade do basquete feminino no 
Brasil passa fundamentalmente 
pelo trabalho de base. Esse es-
paço precisa ser preenchido pa-
ra que a modalidade volte com 
a mesma força de antigamen-
te. Americana, por exemplo, ti-
nha todas as categorias de ba-
se, revelando jogadoras que ho-
je atuam nos principais cam-
peonatos do Brasil e até no ex-
terior, como Leila Zabani, Dé-
bora Costa, Isabella Nicolet-
ti, Isabela Sangalli, entre outras.

Em termos de produtos, quais 
as conquistas da LBF?
MOLINA A Liga se profissiona-
lizou em questões muito im-
portantes. Em 2018, nos tor-
manos a primeira entidade a 
transmitir todos seus jogos, 
ora na internet, ora na tv, seja 
em canal aberto, seja em ca-
nal fechado. Foram 100% dos 
jogos. Adotamos a obrigato-
ridade do mascote para todas 
as equipes. E, o principal, alte-
ramos calendário, que era no 
mesmo período do europeu, 
o que impedia as jogadoras 
de estarem nos dois campeo-
natos - lá e aqui. Hoje, elas fa-
zem a disputa do europeu e do 
brasileiro. Essa mudança tam-
bém permitiu a presença mais 
frequente de estrangeiras no 
nosso campeonato.

tir em atletas. O pilar da trans-
parência foi fundamental pa-
ra não só fazer, mas demons-
trar que a Liga é uma entidade 
de portas abertas. Implanta-
mos a ISO 9001 (grupo de nor-
mas técnicas que estabelecem 
modelo de gestão da qualida-
de para organizações em ge-
ral). Fomos uma das primeiras 
entidades esportivas do Brasil 
a fazer isso, com o objetivo de 
desenhar todos os processos, 
dando característica de em-
presa profissionalizada. Com 
isso, obtivemos várias parce-
rias, entre elas, com o Ministé-
rio do Esporte e empresas im-
portantes, como a GOL.

Dentro de quadra, o 
basquete feminino evoluiu 
nos últimos anos?
MOLINA São duas situações. A 
primeira é que temos um cres-
cimento do campeonato da LBF 
enquanto qualidade de equi-
pes, equilíbrio. Estamos dispu-
tando a 11ª edição e já tivemos 
seis cidades diferentes como 
campeãs. A segunda, enquan-
to seleção brasileira, tivemos 
um título importante no Pan-

-Americano, porém, ficamos 
fora das Olímpiadas e do Mun-
dial deste ano. Creio que se-
ja reflexo de um projeto que já 
vinha desgastado de uma ges-
tão da CBB (Confederação Bra-

Não tenho dúvida que a LBF hoje 
é muito mais democrática do 
que quando assumimos. É muito 
prazeroso quando todas as equipes 
participam de todas as decisões.”

Molina fica no comando da LBF até maio de 2026

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE MARÇO DE 2022
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Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433

PD’CHUMBO VAI À PISTA EM LIMEIRA
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Duas semanas após a abertu-
ra, em Paulínia, a Copa Sóp-
neus Goodyear de Kart Pé de 
Chumbo volta à pista nesta 
sexta-feira (1), em Limeira, pa-
ra a segunda etapa da tempo-

rada 2022. A rodada dupla es-
tá marcada para começar a 
partir das 14h30 no traçado fa-
vorito da grande maioria dos 
pilotos do campeonato.

Na última vez que o 
PD’Chumbo esteve no Kartó-
dromo João Batista Brum, em 
outubro do ano passado, o des-
taque foi Douglas Pitoli, que fez 
a pole, ganhou uma corrida, foi 
segundo em outra e cravou a 
melhor volta das duas baterias. 

“No meio do kartismo, a gente 
costuma dizer que Limeira se-

para os homens das crianças. A 
pista é desafiadora e gosto mui-
to de andar lá”, afirmou Pitoli.

Três melhores na primei-
ra etapa, Théo Trevisani, Pa-
trik Neves e Marcelo Contat-

to planejam manter o ritmo 
nesta sexta-feira. Entre os fa-
voritos na disputa pelo título, 
Rogério Pompermayer, Dou-
glas Pitoli, Fernando Santo 
André e Rafael Contatto, que 
tiveram problemas em Paulí-
nia, esperam melhor desem-

penho em Limeira. Na roda-
da no San Marino, mês passa-
do, houve a estreia dos novos 
chassis. A expectativa é que 
agora, melhor adaptados ao 
equipamento, os pilotos tra-
vem disputa bastante acirra-
da na tarde de hoje. A progra-

mação da rodada estabelece 
o briefing para as 14h30, a pri-
meira corrida para as 15 horas 
e a segunda para as 16h30. O 
cerimonial de premiação, com 
a entrega de troféus aos cin-
co melhores da Pro e da Light, 
está previsto para as 17h15.

Traçado é
favorito da
maioria dos
pilotos do
grid do PDC

Théo e Rafael buscam a vitória na rodada de hoje em Limeira

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE MARÇO DE 2022

MARATONA

A 26ª Maratona Internacional de 
São Paulo, marcada para 10 de 
abril, retorna ao seu tradicional 
percurso. Após largar na Praça 
Charles Miller em 2019, o evento 
terá novamente largada e che-
gada no Ibirapuera, na Avenida 
Pedro Álvares Cabral. Esse re-
torno implicará o ajuste do per-
curso, que volta a ser rápido.


