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‘‘A loja mais esportiva da região’’

AMERICANA, 8 DE ABRIL DE 2022

Nº 880 >> DESDE 2003BY ZARAMELO JR. @zaramelojr

Clube do Bosque viveu 
quatro dias de movimentação 

intensa com torneio de 
raquetinha e beach tennis, 
num total de 167 jogos em 

15 categorias. P. 3 a 5

“CIDADE DE AMERICANA” 
ESPERA CORREDORES 
DE TODO ESTADO. P. 6

VITTI E COUTO SÃO OS 
LÍDERES NO PRINCIPAL 

GRUPO NA WINNER. P. 11
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PEGADA FORTE
Rafael Contatto (19) foi o ganhador da segunda etapa da

temporada do Kart Pé de Chumbo, em Limeira, após disputa acirrada
com Théo Trevisani (27) e Rogério Pompermayer (23). P. 7 a 10

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE ABRIL DE 2022

Tatiana Pitoli
foi campeã em 

duas categorias
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Invicto e na liderança absolu-
ta do super senior, o Casa do 
Construtor é o destaque da 8ª 
Copa MagSac Embalagens de 
Minicampo, na sede náutica do 
Rio Branco. Sem contar a roda-
da de ontem (7), o time tinha oi-
to vitórias e dois empates em 
10 jogos, totalizando 26 pontos, 
disparadamente a melhor cam-
panha entre todas as categorias.

Muito desta performance de-
ve-se ao atacante Leandro Hen-
rique, artilheiro da categoria 
com 15 gols. Foi dele o gol na vi-
tória por 1 a 0 sobre o Microges-
tão Sistemas, na manhã de do-
mingo (3). O adversário mais 
próximo do Casa do Construtor 
é o Amantex Confecções, que 
está em segundo lugar com 18 
pontos. Nos jovens, Fogo Nobre 

CASA DO CONSTRUTOR
É O DESTAQUE NO RB

MINICAMPO ARTILHEIROS MOSTRAM
INSPIRAÇÃO NO VETERANOS

Intermediária
vê disputa
forte entre
Fogo Nobre
e Z Sport

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Numa rodada de 71 gols em 11 
jogos - média de 6,45 -, sema-
na passada, os artilheiros mos-
traram inspiração no 62º cam-
peonato de minicampo do clu-
be Veteranos. Três deles se des-
tacaram de maneira especial: 
Dilsinho, do JRT Hobbies, com 
5 gols no senior; Garça, do Dis-
tema Decorações, no master, e 
Edinho, do Optilar Óptica, na in-
termediária, ambos com 4 gols.

Até gol de goleiro foi regis-
trado na rodada. Nardoni, do 
Supermercados Pérola, mar-
cou de 16 jardas na intermediá-
ria. Os jogos com maior núme-
ro de gols foram JRT Hobbies 
7x4 Dama Bier, Ecosu 7x2 Tec 
Têxtil e Bar do Zé Carlos 2x6 
Termo Americana, no senior; 
Ecosu 3x7 Optilar e Z Sport 
2x6 Pérola, na intermediária; 
Posto São Vito 1x6 Distema.

Os líderes do campeona-
to até aqui são Optilar Ópti-
ca, com 16 pontos na interme-
diária; Jóia Calçados, com 19 
pontos no senior e Help Para-
fusos, com 17 pontos no mas-
ter. Os jogos desta semana 
são os seguintes:
HOJE (8)
MASTER
19h Tabatex Têxil x 
Posto São Vito
20h15 Galmar Ferramentas 
x Dama Bier

Churrascaria e Z Sport chega-
ram a 18 pontos e abriram van-
tagem na ponta - pelo melhor 
saldo de gols, o Fogo Nobre  
aparece como líder. O terceiro 
colocado é o Peol Ar Condicio-
nado, que tem 12 pontos.

Na intermediária, o Super-
mercado Salto Grande perma-
nece isolado na frente com 14 
pontos, 4 a mais que Spazio 
Beach, Tigre 1913 e Rio Branco. 

No senior, a situação é idênti-
ca: o Gran Plus lidera com 14 
pontos contra 10 do L&L Ex-
press e Eurocont.

Os próximos jogos do cam-
peonato são os seguintes:
AMANHÃ (9)
JOVENS
15h Renan de Angelo x Z Sport 
e Andrade Contábil x Peol Ar
16h Posto 7 x Fogo Nobre 
e Alumiaço x Della Vita

TERÇA-FEIRA (12)
INTERMEDIÁRIA
19h15 Escritório Lex x 
Spazio Beach e Salto 
Grande x Tigre 1913
20h30 Cãochorro x Rio Branco
QUARTA-FEIRA (13)
SENIOR
19h15 Eurocont x L&L e Ponto 
Jato x Marcenaria Paparotti
20h30 Gran Plus x 
Depósito São Paulo

SENIOR
19h Casa do Construtor 
x Dama Bier
20h15 JRT Hobbies x 
Termo Americana
AMANHÃ (9)
INTERMEDIÁRIA
15h30 Optilar x JRT Hobbies
16h40 Linhas São Vito x 
Persianas Souzaflex
17h50 Supermercados 
Pérola x Ecosu Sucatas
MASTER
16h15 Distema x 
Acapulco Imóveis 
17h25 Help Parafusos x Ecosu
SENIOR
16h15 Joia Calçados x Tec Têxtil
17h25 Ecosu x Zé Carlos

No super master, a roda-
da da próxima terça-feira (12) 
marca Ecosu Sucatas x Auto 
Elétrica Alga e Gonzaga En-
genharia x Mirafer, ambos às 
19 horas, e Rodonaves x SP 
Tur, às 20h15. Com 18 pontos, o 
Ecosu é líder disparado. Mira-
fer e Alga, com 10 pontos, são 
os mais próximos.

Edinho, do Optilar, 
fez 4 gols na rodada
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Leandro Henrique, do Casa do Construtor, é o artilheiro do super sênior

ZARAMELO JR. | O JOGO | 3 DE ABRIL DE 2022
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RESULTADOS 
FINAIS

RAQUETINHA
MASCULINA ESPECIAL

Felipe Jensen/Samuel Souza 8
Caio Carrion/Bibi Campana 1

MASCULINA A
Caio Carrion/Ricardo Sayão 8
Tomas Cunha/Rubens Junior 2

MASCULINA B
Lucca Benetton/Matheus Zanargo 8
Fred Faé/Marcos Leão 4

MASCULINA C
Pedro Benetton/Tomas Cunha 9 (7)

Lucca Benetton/Matheus Zanargo 8 (5)

MASCULINA D
Fábio Rodrigues/Vitor Lião 8
Henrique Rigue/Ricco Rigue 1

FEMININA B
Tatiana Pitoli/Tatiana Campos 8
Maine Marin/Roberta Massignan 3

FEMININA C
Estefania Benetton/Larissa Franchi 9 (7)

Samara Melosi/Maisa Rosolen 8 (4)

MISTA B
Tatiana Pitoli/Lucca Benetton 8
Débora Costa/Athos Pisoni Filho 6

MISTA C
Cristina Pisoni/Pedro Romi 8
Maine Marin/Márcio Barreto 2

BEACH TENNIS
MASCULINA B

Daniel Gaspar/Bibi Campana 6
João Marcos/Pedro Ribeiro 4

MASCULINA C
Giovani Gianetti/João Faé 6
Fernando Pires/Gregório Soutelo 3

FEMININA B
Celina Koriama/Giovanna Campana 6
Cibele Leon/Melissa Forti 4

FEMININA C
Carolina Santarosa/Milene Rigue 6
Carolina Lolato/Victória Camargo 4

MISTA B
Ana Laura Belluci/Felipe Castro 6
Henrique Pegorari/Maryah Freymuller 1

MISTA C
Luiz Eduardo/Thaila Rubly 6
Bruno Fiorotto/Milene Rigue 1

BOSQUE MOVIMENTA 120 DUPLAS
RAQUETINHA E BEACH

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Clube do Bosque movimen-
tou 120 duplas, entre quinta-

-feira (31) e domingo (3), na 
quinta edição do Torneio Inter-
no de Raquetinha e Beach Ten-
nis. As parcerias foram forma-
das, em sua maioria, por sócios 
do clube. Alguns convidados 
também estiverem nas qua-
dras, principalmente no beach. 
No total, foram 240 inscrições, 
pois alguns jogadores partici-
param das duas modalidades 
e em mais de uma categoria. 
Durante os quatro dias, acon-

teceram 167 jogos nas três 
quadras de saibro e nas duas 
de areia. A disputa envolveu 
nove categorias na raquetinha 
e seis no beach tennis. Ricardo 
Sayão, que fez parte da orga-
nização do torneio, ressaltou 
que o número de inscrições foi 
15% maior que o ano passado.

Vice-presidente do Conse-
lho Deliberativo e jogador do 
torneio, Sayão fez balanço po-
sitivo da edição 2022. “Apesar 
da chuva de quinta-feira, pro-
vocando o adiamento de al-

Interno teve
a disputa em
15 categorias
de raquetinha
e beach tennis

Ricardo Sayão jogou e organizou o torneio Daniel Gaspar e Bibi Campana: campeões na principal categoria do beach

Carolina e Milene foram as vencedoras na Feminina C

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 E 3 DE ABRIL DE 2022

guns jogos, conseguimos re-
gularizar tudo na sexta e se-
guir os horários no sábado e 
no domingo. O clube esteve 
cheio todos os dias, com a pre-
sença de jogadores, familia-
res e convidados”, disse. “To-
das as vagas disponíveis nas 
duas modalidades foram 100% 
preenchidas. Algumas duplas 
ficaram na fila de espera, o 
que deixa claro o interesse pe-
lo nosso torneio interno. O ní-
vel técnico dos jogos foi muito 
bom”, acrescentou Sayão.

No início da noite de do-
mingo, houve o cerimonial de 
premiação para a entrega de 
troféus aos campeões e vices 
de todas as categorias, com 
a presença do presidente do 
Clube do Bosque, Pedro Alva-
ro Aguiar, vices e diretores.

O prefeito Chico Sardelli e a 
primeira dama Lionella Ravera 
Sardelli acompanharam alguns 
jogos do torneio na manhã de 
domingo. O clube avalia a rea-
lização de mais uma edição do 
interno no segundo semestre.

ATIVIDADE FÍSICA
É SEU MELHOR
ESCUDO PROTETOR
CONTRA QUALQUER
TIPO DE DOENÇA.

Agende pelo WhatsApp        19 99333-2209

VENHA
TREINAR

CONOSCO!
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As quadras de saibro e areia do Clube do Bosque 
ficaram agitadas com mais uma edição do torneio 
interno de raquetinha e beach tennis, que reuniu 
sócios e convidados. A disputa movimentou 
duplas em 15 categorias, com programação 
intensa de jogos durante quatro dias. O JOGO
esteve por lá e traz alguns flagras. Confira!
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1. O presidente do Bosque, 
Pedro Alvaro Aguiar, e o 
prefeito Chico Sardelli
2. O vice-presidente 
Edson Melosi
3. Marcelo Vasilio com 
os irmãos Ricardo e 
Marcelo Candido
4. Thiago Boer e Taine Najar
5. As campeãs Celina Koriama 
e Giovanna Campana
6. Guilherme Pegorari, 
goleiro do Ituano, e a 
filha Maria Sophia
7. Hugo Santiago
8. Bruno Gelmini e os filhos 
Isabella e João Augusto

9. José Mauro Fiorotto 
e a neta Serena
10. José Ricardo Fortunato
11. Diego Guidolin com os 
filhos Manuela e Miguel
12. Caio Carrion
13. Samara Melosi
14. Silvana Meneghel, o 
casal Silmara e Marcos 
Meneghel e Íria Bosco
15. Fábio Tebet com a 
sobrinha Paola Barreira

8 9

13

10 11 12

1514
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PERCURSO INÉDITO MARCA CORRIDA
CIDADE DE AMERICANA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A sexta edição da Corrida Cida-
de de Americana, que aconte-
ce no dia 17 de julho, será mar-
cada por percurso inédito. Com 
as distâncias de 5km e 10km, a 
prova terá largada e chegada 
na FAM (Faculdade de Ame-
ricana), que é uma das patro-
cinadoras master. O percurso 
será praticamente todo pelas 
avenidas Antonio Pinto Duar-
te e Nossa Senhora de Fátima. 

O lançamento da corrida acon-
teceu na noite de terça-fei-
ra (5), no Doce Encontro Fes-
tas e Eventos, com a presença 
dos organizadores, patrocina-
dores e responsáveis por equi-
pes e assessorias. A secretá-
ria de Esportes de America-
na Grasiele Rezende esteve na 
solenidade. A FAM foi repre-
sentada pela gerente de Mar-
keting Eleine Costa e o asses-
sor de Imprensa Alex Ferreira.

Com organização da Chel-
so Sports e realização da Me-

ga Ponto Com e Uaçaí Brasil, a 
Corrida Cidade de Americana 
abre as inscrições nesta sexta-

-feira (8). A expectativa é pe-
la participação de atletas de 
todo o Estado. Os interessa-
dos devem acessar o site www.

Largada e
chegada da
prova serão
em espaço
interno da FAM

chelso.com.br. Os valores das 
inscrições têm variação con-
forme o kit escolhido: R$ 79,90 
para Incentive (número de pei-
to e medalha), R$ 109,90 pa-
ra Plus (número de peito, me-
dalha e camiseta) e R$ 199,90 
para Premium (número de pei-
to, medalha, camiseta e corta 
vento). Para equipes com mais 
de 40 corredores, os organiza-
dores estabeleceram desconto 
de R$ 5 por inscrição.

A organização da prova está 
em entendimentos com a pre-
feitura de Americana no sen-
tido de também validar a dis-
tância de 15km, mas ainda não 
há definição oficial, o que deve 
ocorrer nas próximas semanas.

SANDERSON BARBARINI | FOCO NO ESPORTE

TRIATHLON

Coach da Triaction Team, 
William Barbosa, 38 anos, deve 
participar de uma prova de 
triathlon em Miami, nos Estados 
Unidos, marcada para 1º de 
maio, nas distâncias de 1.500m 
de natação, 40km de bike e 
10k de corrida. Ele está em 
fase de recuperação de uma 
lesão muscular. (ZARAMELO JR.)

Eleine e Alex representam 
a FAM no lançamento

Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Depois de não pontuar na 
abertura, mês passado, em 
Paulínia, o bicampeão Rafael 
Contatto foi eficiente e ven-
ceu a segunda etapa da Co-
pa Sópneus Goodyear de Kart 
Pé de Chumbo, sexta-feira (1), 
no Kartódromo João Batista 
Brum, em Limeira.

Segundo colocado nas duas 
corridas da rodada, o piloto #19 
totalizou 55 pontos, assim como 
Rogério Pompermayer, mas ga-
rantiu o primeiro lugar por ter 
chegado à frente do rival na ba-
teria que abriu a programação. 
Os dois, juntamente com Théo 
Trevisani, polarizaram a disputa 
no traçado misto de 1.150m.

A primeira corrida teve do-
mínio de Théo. Mais rápido 
no qualifying, o também bi-
campeão largou na pole po-
sition e, mesmo pressionado 
por Rafael e Rogério, venceu 
de ponta a ponta, fechando 
as 20 voltas em 19m25s566. 
A volta mais rápida, que vale 
ponto de bonificação, foi de 
Rogério (54s006).

Com inversão de grid en-
tre os oito primeiros da corri-
da de abertura, Douglas Pito-
li largou na pole na segunda, 
mas novamente os destaques 

foram Rafael, Théo e Rogério, 
que saíram do meio do pelo-
tão e antes da metade da pro-
va já estavam à frente.

Nas últimas voltas, na dis-
puta pela ponta com Rogério, 
Théo “escapou” e foi para fora 
da pista, perdendo várias posi-
ções. A briga, então, ficou en-
tre Rogério e Rafael, que tro-
caram duas vezes de posição.

Ao final das 20 voltas, quem 
recebeu a bandeira quadricu-
lada foi o piloto #23, que fe-
chou em 19m36s035. Théo, 
que terminou em oitavo, fez a 
volta mais rápida (54s075).

Além de Rafael Contatto e 
Rogério Pompermayer, am-
bos com 55 pontos, o Top 5 
ainda teve Théo Trevisani, em 
terceiro com 51, William Sau-
ra, que fez boas corridas e fi-
cou em quarto com 50, e Pa-
trik Camargo Neves, em quin-
to com 49. A próxima etapa 
do campeonato está marca-
da para 21 de maio, em local 
a ser definido pela associa-
ção responsável pela organi-
zação. A tendência é que se-
ja no San Marino, em Paulí-
nia, mas não está descartada 
a ida a Araraquara.

EFICIENTE, RAFAEL VENCE NO PDC
KART

Bicampeão,
piloto #19
chegou em
2º lugar nas
duas corridas

Fernando Rodovalho ficou 
com a vitória entre os pilotos da 
Light na segunda etapa do Pé 
de Chumbo, em Limeira, sen-
do o melhor colocado da cate-
goria nas duas baterias. No ge-
ral, ele foi o nono colocado na 
primeira corrida e o quinto na 
segunda, totalizando 45 pon-
tos e garantindo o topo do pó-
dio. Ederson Rodrigues, em se-
gundo lugar com 41 pontos, Os-
waldinho Nogueira, em terceiro 
com 37, Ivan Dantas, em quar-
to com 36, e Rafael Barberatto, 
em quinto com 31 pontos, com-
pletaram o pódio. (ZARAMELO JR.)

PILOTOS PTS.
1º Théo Trevisani 112
2º Rogério Pompermayer 101
3º Patrik Neves 101
4º Ederson Rodrigues* 90
5º Douglas Pitoli 87
6º Candido Neto 81
7º Paulo Rosa 77
8º Rafael Barberatto* 76
9º Marcelo Contatto 75
10º Dênis Barbosa 72
11º Fernando Rodovalho* 65
12º Oswaldinho Nogueira* 65
13º William Saura 64

PILOTOS PTS.
14º Ivan Dantas* 64
15º Carlinhos Carrion 59
16º Rafael Contatto 55
17º Marcelo Marusso 53
18º Givago Nunes* 46
19º Giovanni Pamfílio 39
20º Rafael Nascimento* 39
21º Carlos Barbosa* 38
22º Mayckon Mota* 28
23º Rodrigo Pestana* 21
24º Fábio Santarosa* 18
25º Fernando S. André 15
26º Alberth Janjon 14

CLASSIFICAÇÃO GERAL

*Pilotos da categoria Light

NA LIGHT, VITÓRIA FICA COM RODOVALHO

Rodovalho andou em ritmo forte e foi o melhor da Light na rodada em Limeira

ça da temporada. Ele chegou a 
112 pontos e está isolado em pri-
meiro lugar. Rogério Pomper-
mayer e Patrik Camargo Neves, 
ambos com 101 pontos, dividem 
a segunda colocação do cam-
peonato. Os três primeiros são 

os únicos, no momento, que 
têm pontuação na casa dos três 
dígitos. De maneira surpreen-
dente, o quarto lugar na clas-
sificação geral é ocupado por 
Ederson Rodrigues, que é piloto 
da Light e tem andado em rit-

THÉO ABRE VANTAGEM NA LIDERANÇA
mo forte neste início de com-
petição. Ele soma 90 pon-
tos. Fechando o Top 5 apa-
rece o experiente Douglas 
Pitoli, que soma 87 pontos 
em duas rodadas até aqui.  
(ZARAMELO JR.)

Rogério, Théo e Rafael polarizaram a briga pela vitória na segunda etapa do PD’Chumbo

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE ABRIL DE 2022 

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE ABRIL DE 2022

Mesmo chateado por ter ro-
dado nas últimas voltas, o 
que lhe tirou a vitória na se-
gunda etapa do Kart Pé de 
Chumbo, Théo Trevisani saiu 
de Limeira, sexta-feira (1), 
com vantagem na lideran-

PERCURSO INÉDITO MARCA CORRIDA
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Assim como já havia ocorrido 
em Paulínia, na abertura da 
temporada, Théo Pioli Trevi-
sani e Ederson Rodrigues, pi-
lotos da Usi Para Todos, vol-
taram a vencer no Campeo-
nato de Duplas da Copa Sóp-
neus Goodyear de Kart Pé 
de Chumbo 2022. Em Limei-
ra, semana passada, os dois 
totalizaram 93 pontos e ga-
rantiram a primeira coloca-
ção. Em segundo lugar fi-
caram Candido Neto e Wil-

liam Saura, da Twisy Viagens, 
com 87 pontos, enquanto Pa-
trik Camargo Neves e Givago 
Nunes, da FM Notícia, fecha-
ram na terceira posição com 
75 pontos. Após duas roda-
das, a Usi Para Todos lidera 
com 202 pontos, vantagem 
de 51 pontos para a Sópneus 
(Marcelo Contatto e Rafael 
Barberatto), que vem na se-
gunda colocação. Em tercei-
ro, com 147, está a FM Notícia. 
(ZARAMELO JR.)

Líder da temporada 2022, Théo 
Trevisani ganhou a primeira ba-
teria em Limeira e estava em se-
gundo lugar na segunda, perfor-
mance que lhe daria a vitória no 
geral da etapa. Uma “escapa”, 

porém, nas últimas voltas, o co-
locou na terceira posição.

“Acabei perdendo para mim 
mesmo. Deveria ter ficado 
quieto em segundo, mas fui 
tentar passar o Rogério (Pom-

permayer) e me prejudiquei”, 
comentou. Sobre a sequên-
cia do campeonato, Théo dis-
se que “ainda não dá para fazer 
projeções, mas, com certeza, o 
campeonato promete ser mui-

to disputado, até mesmo por-
que, além dos pilotos da Pro, 
existem alguns da Light já an-
dando nas primeiras posições. 
Isso deixa a disputa ainda mais 
competitiva.” (ZARAMELO JR.)

THÉO E EDERSON FATURAM 
“DUPLAS” MAIS UMA VEZ

INCONFORMADO, LÍDER AVALIA QUE ERA PARA FICAR QUIETO

WADO PELLIZONI | TEAM PD’CHUMBO 2022

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE ABRIL DE 2022

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE ABRIL DE 2022

Ganhador da rodada em Limei-
ra, semana passada, Rafael Con-
tatto viu a etapa com “bem posi-
tiva, bem boa”. O piloto #19 dis-
se que “Limeira é um traçado que 
gosto bastante e ando bem. Tinha 
como metas andar e pontuar bem, 
já que zerei na primeira etapa por 
problemas mecânicos.” Bicam-
peão, Rafael acrescentou que “de 
maneira geral, (a rodada) foi po-
sitiva. Ainda estamos na segun-
da etapa, estou um pouco distan-
te em termos de pontuação, mas 
tem o descarte lá na frente. Vou 
continuar focado.” (ZARAMELO JR.)

RAFAEL VÊ 
ETAPA “BEM 
POSITIVA”
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PÓDIOS EM LIMEIRA

WILLIAM SAURA, ROGÉRIO POMPERMAYER, RAFAEL 
CONTATTO, THÉO TREVISANI E PATRIK CAMARGO NEVES

RAFAEL BARBERATTO, OSWALDINHO NOGUEIRA,  
FERNANDO RODOVALHO, EDERSON RODRIGUES E IVAN DANTAS

PRÓ LIGHT
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Se tem algum piloto indo à pis-
ta sem maiores preocupações na 
17ª temporada do Pé de Chum-
bo, esse alguém é Patrik Camar-
go Neves, que divide a vice-lide-
rança com Rogério Pompermayer 
após duas etapas. E ele não es-
conde isso de ninguém. “A vice-li-
derança é puramente circunstan-
cial porque só estou me divertin-
do. Não estou treinando, não es-
tou me dedicando. Talvez isso co-
labore para estar indo tão bem 
neste início de temporada. Sem 
pressão, sem nada para mos-

trar a ninguém, por diversão, sim-
plesmente por estar na pista”, co-
mentou o piloto #44. Patrik é só 
elogios a Théo Trevisani, Rogério 
Pompermayer e Rafael Contat-
to, que foram os destaques na ro-
dada em Limeira. “Eles estão num 
outro nível, o campeonato é só 
deles, pode escrever isso. O kart 
é uma equação, ou seja, treino é 
igual resultado. Não estou trei-
nando, mas eles estão e são super 
talentosos. E aí não tenho dúvi-
da que eles vão brigar ali na fren-
te ponto a ponto.” (ZARAMELO JR.)

Assim como Rafael Contatto, Rogé-
rio Pompermayer conseguiu reabi-
litar-se em Limeira do mau resulta-
do em Paulínia. Vice-campeão da 
segunda etapa, o piloto #23 faloiu 
que “foi bacana, do jeito que gosto. 

Rodada pegada, acirrada. Ninguém 
errou na primeira bateria. Corremos 
com a cabeça. Na segunda, fomos 
mais arrojados, arriscamos mais. 
No final, foi produtivo. Subi na clas-
sificação.” Rogério entende que “o 

ritmo de disputa será forte até o fi-
nal. Com descarte de três baterias, 
vai ter muita gente na briga pelo tí-
tulo. Tem que focar, contar com a 
sorte e estar sempre pontuando ali 
na frente.” (ZARAMELO JR.)

CORRENDO POR DIVERSÃO,
PATRIK ELOGIA 3 PILOTOS

PARA ROGÉRIO, RITMO SERÁ FORTE ATÉ FINAL

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE ABRIL DE 2022 ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE ABRIL DE 2022
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Momentos antes da largada da primeira corri-
da no Kartódromo João Batista Brum, em Limei-
ra, o experiente Douglas Pitoli saiu do kart e ficou 
alguns minutos ao lado do wind flag do O JOGO.  
O jornal é arceiro do Pé de Chumbo desde a primei-
ra temporada. E lá se vão 17 anos... (ZARAMELO JR.)

Tricampeão do Pé de Chumbo, o ex-piloto Nino Ri-
gue visitou os amigos na etapa de Limeira, sema-
na passada. Fez questão de cumprimentar todos 
os pilotos, que já estavam alinhados no grid para a 
largada da primeira bateria - a maioria saiu do kart 
para abraçá-lo. Nino acompanhou as duas corri-
das da rodada e não escondeu que um dia preten-
de voltar a disputar o campeonato. (ZARAMELO JR.)

Na liderança da categoria Light e em quar-
to lugar na classificação geral do Kart Pé de 
Chumbo em 2022, Ederson Rodrigues vive 
até agora seu melhor início de temporada. 
Para ele, esse momento positivo tem uma 
justificativa clara: “É treino. Venho fazendo 
treinos periódicos com o pessoal da RB3. E, 
também, me adaptei bem ao equipamen-

to e isso ajuda bastante.” Sobre o campeo-
nato, o piloto #07 comentou que “está bem 
legal, bem bacana, tudo em aberto. Vai 
haver alternância de vencedores, pois to-
do mundo está treinando. A diferença en-
tre os pilotos está cada vez menor.” E fi-
nalizou afirmando que “está muito top an-
dar com o pessoal da frente.” (ZARAMELO JR.)

E SEGUE O JOGO...

NINO RIGUE VISITA
AMIGOS EM LIMEIRA

LÍDER, EDERSON CITA TREINOS E
BOA ADAPTAÇÃO AO EQUIPAMENTO

Ausente na etapa de abertura, mês passado, em 
Paulínia, Fábio Santarosa voltou às pistas na rodada 
em Limeira, sexta-feira (1), e conquistou os primei-
ros pontos da temporada. Na somatória das duas 
baterias, ele totalizou 18 pontos. “Não consegui cor-
rer na primeira etapa, mas agora deu certo. Dei uma 
emagrecida, venho treinando e espero evoluir nas 
próximas corridas. Estar no Pé de Chumbo é um pri-
vilégio”, disse o piloto #12. (ZARAMELO JR.)

FÁBIO VOLTA À
DISPUTA E PONTUA

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE ABRIL DE 2022

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE ABRIL DE 2022ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE ABRIL DE 2022

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE ABRIL DE 2022ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE ABRIL DE 2022

Topo do pódio da Light na segunda eta-
pa da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé 
de Chumbo, semana passada, em Limeira, 
Fernando Rodovalho revelou que “estou 
fazendo um trabalho um pouco diferencia-
do desde o final do ano passado. Resolvi 
focar e treinar junto com o pessoal da Pro, 
pois eles são referência. Consegui melho-

rar muito meu ritmo de corrida. Estou ten-
do mais regularidade, sendo mais constan-
te.” O piloto #88 disse que “quero melho-
rar também a questão de ultrapassagem 
para facilitar durante as corridas.” E acres-
centou citando que “tenho que colocar na 
cabeça que minha disputa é com a galera 
da Light e não da Pro.” Rodovalho também 

afirmou que “velocidade á uma caixinha de 
surpresa, pois num dia você está bem, nou-
tro nem tanto, Não é só questão do pilo-
to, tem a sorte também. Vai do momento. 
Às vezes, há acidente que não dá para evi-
tar, fura pneu... Em termos de performan-
ce, quero estar bem preparado. A partir 
daí, tudo é consequência.” (ZARAMELO JR.)

RODOVALHO REVELA “TRABALHO DIFERENCIADO”
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

VITTI E COUTO LIDERAM NA WINNER
TÊNIS

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

No fechamento do terceiro 
mês do Ranking Winner de Tê-
nis, na Winner Academia, Gui-
lherme Vitti e Edson Couto di-
videm a liderança do Grupo A, 
cada um com 175 pontos em 
seis jogos. Nos critérios técni-
cos de desempate, Vitti leva 
pequena vantagem e, desta 
forma, fica em primeiro lugar, 
com Couto em segundo.

No Grupo B, Rodrigo Mas-
saro tem 190 pontos e lide-
ra com tranquilidade, já que 
seu concorrente mais próximo 
é Daniel Celis, que soma 165 
pontos. No Grupo C, Michael 
Denegris (Bisteca) ocupa a 

primeira colocação de manei-
ra sólida, somando 206 pontos 
contra 188 de Gustavo Leone, 
que é o segundo.

Novidade do Ranking pa-
ra a temporada 2022, o Grupo 

Bisteca, com
206 pontos, é
o jogador que
tem a melhor
performance

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A Copa Winner Infanto Juvenil 
de Tênis, torneio com chancela 
da FPT (Federação Paulista de 
Tênis), reúne jogadores de todo 
Estado, entre hoje (8) e domin-
go (10), no complexo de saibro 
da Winner Academia, no distri-
to industrial de Santa Bárbara 
d’Oeste. Os jogos serão nas ca-
tegorias por faixa etária, de 11 a 
18 anos, tanto no masculino co-
mo no feminino. Hoje, a progra-
mação tem início marcado pa-
ra as 14 horas, enquanto ama-
nhã e domingo será a partir das 
8 horas. Serão utilizadas as se-
te quadras da academia.

A equipe de competição da 
Winner, comandada pelo coa-
ch Lucas Cunha (Dolittle) será 
representada por Marco Rigue, 
Gustavo Biondo e Miguel Fer-
reira, na 11 anos; João Rigue e 
Nicolas Siqueira, na 14 anos; e 
Gustavo Guerra, na 16 anos.

TOP 6
GRUPO A

JOGADORES PTS.
1º Guilherme Vitti 175
2º Edson Couto 175
3º Márcio Aguiar 159
4º Nilso Dias 156
5º Jefferson Morais 156
6º Douglas Teixeira 155

GRUPO B
JOGADORES PTS.

1º Rodrigo Massaro 190
2º Daniel Celis 165
3º Charles Macedo 160
4º Diego Castanharo 151
5º Bruno Andrade 145
6º Daniel Foster 140

GRUPO C
JOGADORES PTS.

1º Michael Bisteca 206
2º Gustavo Leone 188
3º Fabricio Branco 185
4º João Marcos 183
5º Ricardo Lourenço 178
6º Rodrigo Menegatti 177

GRUPO 45+
JOGADORES PTS.

1º Marcos Dantas 173
2º Pedro Sandoval 170
3º Carlos Rondelli 161
4º Alexander Zivkovic 157
5º Junior Sacilotto 156
6º Jorge Furlan 155

45+ tem disputa acirrada pela 
ponta. Com 173 pontos, Marcos 
Dantas está na primeira posi-
ção, mas Pedro Sandoval, com 
170, vem na cola. Após os jogos 
de abril, fechando o primeiro 

quadrimestre, haverá acesso e 
descenso entre os seis primei-
ros e os seis últimos dos Gru-
pos A, B e C. Nesta edição, o 
torneio movimenta em torno 
de 160 tenistas de Americana, 

Santa Bárbara d’Oeste, Limei-
ra, Cosmópolis, Artur Noguei-
ra, Nova Odessa, Sumaré, Hor-
tolândia, Campinas, São Paulo 
e Piracicaba. Cada um disputa 
dois jogos por mês.

Marcos Dantas aparece na liderança do Grupo 45+ no Ranking Winner

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

TORNEIO
FEDERADO
AGITA A
ACADEMIA
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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

Dona de um astral contagian-
te, Fabiana Leitão Lourenço, Fa-
bi para o íntimos, brindou mais 
uma primavera com o carinho 
dos amigos e familiares. A re-
cepção aconteceu em noite de 
sábado no quiosque do Clu-
be do Bosque. A aniversarian-
te recepcionou os convidados 

num look em azul e branco com 
prints de inspiração grega, inclu-
sive com o Olho Turco (também 
chamado de Olho Grego). No 
cardápio, festival de pizzas cro-
cantes do Festa Pizza em Casa 
acompanhado de chopp bem 
gelado. Na trilha sonora, hits 
da Banda PH. Parabéns, Fabi!

A aniversariante Fabiana 
Leitão Lourenço com o 

marido, Relson Lourenço

Lúcia e Celso Luchiari
Maria Paula Leitão Bonetti
e Tchelão Benetti

Anderson Queiroz e Clausner Parazzi

Alexandra Leitão e José Heilmann

Airton Sgobin e André Luiz Miranda

Andreia e Gledson Pertile com o filho Katrus

Leo Lourenço, filho da aniversariante
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PASSADO E 
ENGOMADO
Ai ai ai... E depois do ti ti 
ti do mendigo, que tem a 
história da lulu barbarense 

-milionária e poderosa-, 
que se derrete por um 
chapa de caminhão?! A 
fuefa tem sido vista com 
frequência nas rodovias 
da região com o carrão 
importado. A bonita paga 
muito bem o bofe, que 
tem um dia intenso de 
muito trabalho no motel. 
Ah, e o maridão acredita 
que a fuefa está relaxando 
no spa. Safadeeenhaaa 
essa Marilú!

VELINHAS!
Felicidades para Zelí 
Alcântara Spínola, Gil 
Iatarola (1), Estela 
Melo, Nelly Amorim, 
Melissa Carbinatto 
Lavandoski, Kelly 
Baseio Flauzino, 
Angela Duarte e 
Beth Pupo Guido, 
aniversariantes da 
sexta. Na sexta é a 
vez de Luric Maria 
Françozo, Eliane 
Soldera, Adriana 
Gimenez, Susy Otero, 
Iselda Cecchino (2), 
Natasha Bankoff, 
Giovanna Pasquot 
Polido Neroni, 
Evelene Ponce, 
Dani Críspi, Elaine 
Lipi e Felipe Giusti 
apagarem velinhas. 
No domingo, Rafael 
Cabral, Siméa M 
Pereira, Izabel 
Camacho, Allan 
Ribeiro e Irani 
Gonçalves são 
aniversariantes do dia.

1

2

Silmara e Ricardo Cerioni Zezé Coelho e Enilson Pereira

Val de Lima e Rogério
Salvador com a filha Letícia

Isadora Lourenço, filha da aniversariante
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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

FAM INICIA SEMANA NUTRICIONAL
PROGRAMA

ALEX FERREIRA

A FAM (Faculdade de Ame-
ricana) deu início, esta sema-
na, através do curso de Nutri-
ção, ao programa nutricional di-
recionado para alunos das es-
colas municipais de Americana 
com verificação de cardápios, 
além do levantamento de infor-
mações sobre eutrofia, sobre-
peso e obesidade. No primei-
ro dia, segunda-feira (4), foram 
atendidas aproximadamente 5 
mil crianças através de 11 equi-
pes coordenadas pelas profes-
soras Joseane Almeida Santos 
Nobre, Natália Vilela Daniel e 
Glenys Mabel Caballero Córdo-
ba. Cerca de 110 alunos de todos 
os semestres do curso de Nutri-
ção da FAM participam da ação.

Dados como altura, peso e 
circunferência abdominal fo-
ram inseridos no programa AN-
THRO, desenvolvido pela OMS 
(Organização Mundial da Saú-

de), para produção de relatório 
completo da situação nutricio-
nal e do crescimento das crian-
ças participantes do projeto.

“Esse primeiro momento é de 
avaliação do estado nutricio-
nal da criança para sabermos se 
tem algum desvio de saúde rela-
cionado à desnutrição, obesida-
de e assim fazer as intervenções 
necessárias. As crianças com al-
gum problema de fundo nutri-
cional serão encaminhadas pa-
ra atendimento nutricional do 
SIA (Serviço Integrado de Aten-
ção) da FAM”, comentou a coor-
denadora do curso de Nutrição, 
Glenys Mabel Caballero Cordoba.

Esta ação faz parte do pro-
grama Saúde na Escola apre-
sentado em março, na Câma-
ra de Vereadores, no Fórum 
Permanente da Saúde. O pro-
grama é uma parceria entre a 
FAM, Secretaria de Educação 
e Setor de Alimentação Esco-
lar do Município.

DA REDAÇÃO

Os ingressos para a 34ª edição 
da Festa do Peão de Americana 
começaram a ser vendidos on-
tem (7). A organização preparou 
espaços diferentes para todos os 
gostos e bolsos: pista (arquiban-
cada), camarote Americana, ca-
marote Superbull e open Super-
bull, camarote Brahma e mais de 
230 camarotes corporativos di-
vididos entre os setores A e B.

Os ingressos no primei-
ro lote (sujeito a reajuste) cus-
tam a partir de R$ 50 e podem 
ser adquiridos pelo site https://
www.totalacesso.com/ ou na 
Casa dos Cavaleiros de Ame-
ricana (rua Dom Pedro). Estão 

confirmados shows com mais 
de 19 artistas. Na arena, a Pro-
fessional Bull Riders (PBR) tra-
rá uma etapa e o Iron Cowboy, 
um modelo de competição que 
irá eleger os melhores atletas 
em um mata-mata. Americana 
também terá as modalidades 
cutiano e três tambores.

“Nosso momento é de extre-
ma felicidade! Voltamos com 
tudo e esta, sem dúvidas, se-
rá a melhor edição de todos os 
tempos”, disse Beto Lahr, presi-
dente do CCA (Clube dos Cava-
leiros de Americana).

A Festa do Peão de Ame-
ricana será realizada entre os 
dias 10 e 19 de junho, no Parque 
de Eventos do CCA.

34ª EDIÇÃO

FESTA DO PEÃO PÕE
INGRESSOS À VENDA

Uma das atrações da festa é a dupla Chitãozinho & Xororó

REPRODUÇÃO INTERNET

O prefeito Chico Sardelli, o 
vice Odir Demarchi e a pre-
sidente do Fundo Social de 
Solidariedade de Americana, 
Lionela Ravera Sardelli, re-
ceberam,  segunda-feira (4), 
800 cestas básicas do Fun-
do Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo. Os 
alimentos estão sendo desti-
nados para várias entidades 
cadastradas na prefeitura.

“Agradecemos mais uma 
ação do Governo do Estado 
com a entrega das 800 ces-
tas básicas para ajudar as 

FUNDO SOCIAL RECEBE 800 CESTAS
entidades e famílias que mais 
precisam. Será um apoio im-
portante para o trabalho social 
realizado”, disse Chico.  “Os ali-
mentos chegam para reforçar o 
atendimento das demandas da 
população”, comentou Odir.

As cestas básicas serão enca-
minhadas para a Casa de Dom 
Bosco (260 unidades); Apam 
Praia Azul (100 unidades); Dia-
conia São Judas Tadeu (140 uni-
dades); Soma São Manoel (80 
unidades); Cruzada/NSA (150 
unidades); e Cruzada/Guana-
bara (70 unidades). (DA REDAÇÃO)

DENER CHIMELI | DIVULGAÇÃO

Medida de circunferência abdominal foi uma das ações

FAM | DIVULGAÇÃO
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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

ERRATA

Ao contrário do divulgado na edição da semana passada, 
os campeões da categoria Masculino C do Rimini Beach 
Vibes foram Guilherme Frezzarin (foto) e Mateus Creato, de 
Americana. Na final, eles ganharam por 6/1 de Danilo Rinaldi 
e Renato Sanches, dupla de Capivari. Disputado entre os 
dias 25 e 27 de março, no complexo da academia Rimini, no 
bairro Frezzarin, o torneio foi válido pela segunda etapa 
da temporada 2022 do Circuito Aberto de Beach Tennis. 
A próxima será em Capivari, entre 27 e 29 de maio. (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 26 DE MARÇO DE 2022

A R2 Sports promeve neste 
domingo (10), a partir das 8 
horas, a 1ª edição do Acqua-
Cross, prova que consiste em 
500m de natação mais cir-
cuito de cross running. Trata-

-se de evento inédito da aca-
demia de Americana, que fi-
ca na Avenida Brasil, e a ex-
pectativa é pela participação 
de atletas de toda região - a 
idade mínima exigida é de 18 
anos. As baterias terão lar-

gadas a cada 30 minutos. “É 
uma nova proposta, que acre-
ditamos que vai pegar. É nos-
so primeiro evento neste for-
mato. Não há competição, na-
da cronometrado. O perfil dos 
participantes não tem nada a 
ver com atletas de alta perfor-
mance. A dinâmica é diferen-
te e acreditamos que teremos 
outras edições”, disse Ricar-
do Zulian (foto), diretor da R2 
Sports. (ZARAMELO JR.)

Multimalhas, líder com 12 pontos, e 
Tzamp Multimarcas, vice com 10, fazem 
o principal jogo da quinta rodada do 
campeonato de minicampo do Iate Clu-
be de Americana, marcada para este fi-
nal de semana. Os ponteiros se enfren-
tam amanhã (9), às 17h30, fechando a 
programação do dia que terá, antes, Par-
tec x Mister Saúde Ambiental, às 15h15, e 
Z Sport x Tratoria il Volo, às 16h30. No 
domingo (10), a rodada será comple-
mentada com Têxtil PBS x Gastroclíni-
ca, às 9 horas, e Orion Cores x Vistoria 
São Paulo (foto), às 10 horas. Briga inten-
sa pela artilharia, com Vermelho, Alci-
des e Mateus Barros à frente com 8 gols 
cada. Entre os goleiros, os menos vaza-
dos são Skafinho, Zé Luiz e Macarrão, to-
dos com 7 gols sofridos. (ZARAMELO JR.)

R2 SPORTS PROMOVE
ACQUACROSS, DOMINGO

PONTEIROS SE
ENFRENTAM EM
RODADA NO IATE

O JOGO | ARQUIVO

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

GINÁSTICA

Através de projeto de autoria do presi-
dente da Câmara de Vereadores Thia-
go Martins (foto), que originou lei san-
cionada pelo prefeito Chico Sardelli, se-
mana passada, a quadra poliesportiva 
do bairro Parque Nova Carioba terá o 
nome de Nelson Barreira, que foi liga-
do ao futebol de Americana e faleceu 
em dezembro de 2020, aos 81 anos, ví-
tima de câncer na coluna.

Barreira jogou pelo Carioba e teve 
passagem pela Ponte Preta de Cam-
pinas. Fundou o Santa Cruz, na Cor-
denonsi, time que mantem-se em ati-
vidade até os dias de hoje. Foi diretor 
do clube Veteranos e participou de 
ações sociais para o grupo Vicentinos 
da igreja Nossa Senhora do Carmo. “Fi-
camos felizes em prestar essa justa ho-
menagem ao Nelson Barreira, ameri-
canense que dedicou sua vida ao es-
porte”, afirmou Martins. A prefeitura 
vai providenciar a placa denominativa 
para ser instalada na praça, que fica na 
confluência da Avenida Atílio Dextro 
com as ruas Antonio Carossi e Augus-
to Marques Penteado. (ZARAMELO JR.)

NELSON BARREIRA É ETERNIZADO COM
NOME EM QUADRA NO PQ. NOVA CARIOBA
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As pessoas com mais de 
60 anos passam a ter mais 
uma opção para a prática de 
atividade física. A Secretaria 
de Esportes de Americana 
está abrindo mais uma turma 
de ginástica, no Centro 
Comunitário do bairro 
São Roque. As aulas serão às 
terças e quintas-feiras, das 
9h30 às 10h30. “A Secretaria 
de Esportes já mantém 
atividades para a terceira 
idade nos bairros Cidade 
Jardim, São Vito, Nova 
Americana, Jardim São Pedro, 
Jardim Ipiranga, Jardim da 
Paz, Guanabara e Cariobinha. 
E agora, os idosos do São 
Roque também vão poder 
contar com essas aulas”, disse 
a secretária Grasiele Agostinho 
Rezende da Silva. (DA REDAÇÃO)
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Líderes e invictos, Loom Ar-
quitetura e EF Manutenção 
ampliaram distância para seus 
perseguidores no Campeona-
to PHS Samaritano Saúde de 
Minicampo, disputado entre 
os sócios do Flamengo, con-
solidando-se como principais 
candidatos à disputa do título 
do primeiro semestre.

Na intermediária, o Loom, 
único time com 100% de apro-
veitamento (cinco vitórias em 
cinco jogos), soma 15 pontos, 5 
a mais que o segundo coloca-
do Rama. No senior, o EF che-

gou a 16 pontos, também com 
vantagem de 5 para A&J La-
vanderia e JDM Contábil, que 
aparecem na sequência.

Nas demais categorias, a 
disputa na frente da classifi-
cação está mais equilibrada. 
No jovem, o Kintal Lanches 
tem 12 pontos, enquanto Ba-
zanella Sucatas e Restauran-
te Sushidô vêm na cola com 
10. No super senior, apenas 
1 ponto separa o líder Ecosu 
Sucatas (15) do vice e invicto 
Perena Seguros (14).

Sem contar a rodada da 
noite de ontem (7), a diferen-
ça no master do líder Eraldo 
Tintas para Samaritano Saú-
de, Ameristamp e Castelinho 
Educação era de 2 pontos (12 
a 10), enquanto no super mas-
ter, o Karijas Kar era o primei-
ro colocado com 13 pontos, 1 a 
mais que o Mirafer.

LÍDERES AMPLIAM 
A DISTÂNCIA 
NO FLAMENGO

MINICAMPO

Priscila Andreghetto é uma das armas do Ecosu na busca pela liderança
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Por fim, no feminino, Cia 
do Milho e Ecosu Sucatas divi-
dem a liderança com 9 pontos, 
3 a mais que o Casa da Cerveja, 
que aparece logo atrás.

Os artilheiros de cada ca-
tegoria são Patrick Filip, do 
Bazanella, com 12 pontos no 
jovem; Rafael Monteiro, do 
Placeone, com 11 gols na in-
termediária;  Alexandre Sil-
va, do Grupo Futura, com 10 
gols no senior; Cléber Rena-
to, do Ecosu, com 12 gols no 
super senior; Edmilson Sou-
za, do Eraldo Tintas, com 8 
gols no master; João Alber-
to, do Mirafer, com 6 gols no 
super master; e Maria Eduar-
da, do Cia do Milho, com 7 
gols no feminino. A progra-
mação do próximos jogos do 
campeonato está disponível  
no site oficial do clube: www.
flamengofc.com.br.

CASTOR

No fechamento do 1º turno do 
Campeonato José Roberto 
Bardi, no Castor Society, estes 
são os jogos de amanhã (9): 
Soul x ISB Contábil (15h15), 
Café Amorino x Vedras (16h15) 
e Levak Motors x Zanqueta 
(17h15). Com 15 pontos, o Orion 
Cores, que folga na rodada, é 
líder isolado. (ZARAMELO JR.)


