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

POSTO
SÃO VITO

36 anos 
de honestidade e
responsabilidade

P R O M O Ç Ã O

w w w . b a n d i n i . c o m . b r

Com Você!
Anos

NO CARTÃO
Pr

om
oç

ão
 v

ál
id

a 
at

é 
30

/0
4/

20
22

O MP R O M

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’’

A
M

E
R

IC
A

N
A

, 1
4

 D
E

 A
B

R
IL

 D
E

 2
0

2
2

N
º 

8
8
1 

>
>

 D
E

S
D

E
 2

0
0

3
B

Y
 Z

A
R

A
M

E
L

O
 J

R
.

@
z
a

ra
m

e
lo

jr

TALENTO
O tenista Marco Rigue, de apenas 11 anos,

conquista título na Winner Academia na primeira
vez que chega numa final de torneio federado. P. 5
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BEACH TENNIS NO IPÊS AMARELOS
Com organização do pro-
fessor Henrique Defavari, a 
terceira edição do Torneio 
Feminino de Beach Tennis 
do Ipês Amarelos foi realiza-
da sábado (9), movimentan-
do moradoras do condomí-
nio em duas categorias. Na 

“Iniciante”, Ana Provenzano 
e Lilian Nascimento foram 
campeãs com vitória sobre 
Mariana Figueiredo e Helen 

Nascimento por 7/6 (7/5). 
Na “C”, o título ficou para 
Márcia Marques e Cléo Mo-
reira, que ganharam de Vi-
vian Garcia e Aline Poles por 
6/1. Simultaneamente ao 
Feminino, houve o torneio 
kids e as duplas campeãs 
foram Rafaela Pecci Lopes 
e Luana Provenzano, na “A”, 
e Diogo Nobre e Luigi Carlo-
magno Barreira, na “B”.

HOMENAGEM AO 
SEO ZÉ DA BALSA
A ATA (Associação dos Tropeiros 
de Americana) promoveu, sábado 
(9), a quinta edição da cavalgada 
em homenagem à memória do Seo 
Zé da Balsa. Tinha gente de todas 
as idades. A saída foi no bairro Ta-
tu e a chegada, após 8km, próxima 
à ponte da Estrada da Balsa. O sau-
doso Zé da Balsa é pai do empre-
sário Artur Mendes (d), presiden-
te da RKM Transportes e da ATA. 
O JOGO acompanhou in loco e tra-
rá todos os detalhes na edição 882.

FASSINA NO 
AMÉRICA-RN
Desde o final de março, o ame-
ricanense Edison Fassina está 
como diretor-executivo de fu-
tebol do América de Natal. Di-
rigente do Rio Branco duran-
te muitos anos, Fassina havia 

“pendurado as chuteiras”, mas 
não resistiu ao convite do ami-
go e ex-jogador Souza, que as-
sumiu a presidência do clube da 
capital do Rio Grande do Norte. 
O América vai disputar a Série 
D do Campeonato Brasileiro.

HENRIQUE É PRATA
Henrique dos Santos, de Americana, 
ganhou a medalha de prata no Cam-
peonato Brasileiro de Judô Região V, 
realizado em Curitiba (PR), semana 
passada – ele compete na catego-
ria sub-15. O sensei Edson Catarino 
ficou muito satisfeito com o resulta-
do. “O objetivo agora é o Brasileirol, 
que ocorrerá em outubro também 
em Curitiba”, afirmou. A escolinha de 
judô é oferecida gratuitamente pela 
Secretaria de Esportes para crian-
ças a partir de 4 anos. O cadastro 
deve ser feito pelo site: www.ame-
ricana.sp.gov.br/secretaria/esportes.

PANHOCA RECEBE 
HONRARIA NA CÂMARA
O médico Rogério Pa-
nhoca foi um dos home-
nageados com a medalha 
de mérito “Profissionais 
da Saúde”, entregue em 
sessão solene na Câmara 
de Americana, terça-feira 
(12). No total, 17 profissio-
nais receberam a honra-
ria. Tenho o privilégio de 
conhecer o médico e o 
ser humano Rogério Pa-
nhoca há décadas. Nem 
todas as páginas desta 

edição seriam suficientes 
para falar da minha ad-
miração, do meu respeito, 
da minha consideração 
e da minha gratidão ao 
amigo Dr.Roger. Home-
nagem legítima, mereci-
díssima. Na foto, feita pe-
lo amigo Cristian Eduardo 
com exclusividade para a 
coluna, Rogério Panhoca 
com os pais Luisa e Hé-
lio, a esposa Valéria, o fi-
lho Rafael e a irmã Helida.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 9 DE ABRIL DE 2022
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ABC ASSUME LIDERANÇA DO PAULISTA
BMX

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O ABC (Americana Bicicross Clu-
be) assumiu a liderança do Ran-
king de Clubes do Campeonato 
Paulista de BMX após a realiza-
ção da segunda etapa, dias 9 e 
10, na Pista André Stocovich, no 
Complexo Poliesportivo Ayrton 
Senna, em Americana.

A equipe local chegou a 
666 pontos, deixando para 
trás o Bicicross Poços Clube, 
segundo colocado com 647, e 
ACB Indaiatuba e BMX São Jo-
sé dos Campos, que dividem o 
terceiro lugar com 637.

No Ranking de Equipes, o 
ABC melhorou sua posição e 
agora aparece na quarta colo-
cação com 627 pontos, atrás 
apenas de Staytrong Team Bra-
sil, primeiro com 645, TLD São 
José, segundo com 632, e Cam-
pos do Jordão, terceiro com 630.

A etapa de Americana teve 
números expressivos. O presi-
dente do ABC, Douglas Cam-
pos, e o presidente da APBMX 
(Associação Paulista de BMX), 
Luís Lourencini, ficaram mui-
to satisfeitos. “Está parecen-
do muito mais um Brasileiro do 
que um Paulista”, disse Lou-

rencini, durante a solenidade 
de abertura.

No total, foram 470 incrições 
de atletas de cidades de São 
Paulo, Goiás, Paraná, Minas Ge-
rais, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, 
Roraíma e Pernambuco. entre 
outras. A disputa teve recorde 
de 81 baterias em 41 categorias.

DESTAQUES
Para chegar ao topo do Ran-
king de Clubes do Campeonato 
Paulista, o ABC, que tem patro-
cínio master do Grupo Aro, al-
cançou resultados positivos na 
etapa sediada em Americana.

Os destaques foram os 
campeões Gabriel de Mello 
Goncales (novatos 9/10 anos), 
Vitor Bregantin Blanco (nova-
tos 11/12 anos), Felipe Zampel-
lin (especial 40 anos mais), Tia-
go Bueno de Oliveira (boys 13 
anos) e Kauê de Souza Leal 
(boys 15 anos).

Já Enzo Felipe Ribeiro de 
Souza (novatos 13/14 anos), 
Monara Lúcia Alencar Moreira 
(girls 11/12 anos), Pietro Camar-
go Aruci (boys 10 anos) e Fer-
nando Barroso da Silva (junior 
men) foram vice-campeões 
pelo time de Americana. Alguns dos pilotos de Americana que disputaram a segunda etapa do Paulista

ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE ABRIL DE 2022
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SE ABRE INSCRIÇÕES PARA FUTEBOL
AMADOR E BASE

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A Secretaria de Esportes de 
Americana abriu inscrições pa-
ra dois campeonatos de fute-
bol, que devem começar a ser 
disputados a partir de maio: 
Gigantão (amador) e Giganti-
nho (categorias de base). Os 
clubes interessados em parti-
cipar devem efetuar o cadas-
tro no site oficial da prefeitura 

- www.americana.sp.gov.br. O 
prazo vai até o próximo dia 25.

Em contato com O JOGO, a 
secretária de Esportes Grasie-
le Rezende disse que não foi li-
mitado o número de times pa-
ra nenhum dos campeona-
tos.”Não limitamos as inscri-
ções. Vamos aguardar até o 
dia 25 para ver quantos vão 
participar”, afirmou.

A volta do Gigantão e do 
Gigantinho, tradicionais cam-
peonatos do futebol de Ame-
ricana nos anos 1970 e 1980, 
era antigo sonho do prefei-
to Chico Sardelli. Em dezem-
bro de 2020, em entrevista ao  
O JOGO, após a eleição, ele ex-
plicitou esse desejo.

O formato, porém, será um 
pouco diferente. Antigamen-
te, o Gigantão era a 1ª divisão 
do amador, enquanto o Gigan-
tinho era a 2ª. Agora, o Gigan-

tão segue como amador, mas 
sem especificação de divisão, 
e o Gigantinho vem com as ca-
tegorias de base.

No Gigantão, podem ser ins-
critos jogadores com idade a 
partir de 17 anos. No Giganti-
nho, a disputa será por faixas 
etárias: sub-8 (nascidos em 
2014, 2015 e 2016), sub-10 (nas-
cidos em 2012 e 2013), sub-12 
(nascidos em 2010 e 2011), 
sub-15 (nascidos em 2007, 
2008 e 2009) e sub-18 (nasci-
dos em 2004, 2005 e 2006).

“A determinação (do prefei-
to Chico Sardelli) é para que a 
Secretaria de Esportes realize 
jogos e competições que en-
volvam a comunidade e ofere-
çam opções de lazer às famí-
lias”, salientou Grasiele Rezen-
de, em nota oficial da assesso-
ria de imprensa.

Secretaria
não limitou
número de
times para
campeonatos

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Organizado por Anderson Anto-
nini e com a participação de 48 
duplas de Americana e região, 
o 1º Torneio de Futevôlei do Ze-
ro a Zero foi disputado nas qua-
dras do centro esportivo, no final 
da Avenida Cillos, nos dias 26 e 
27 de março. A competição mo-
vimentou jogadores em três ca-

tegorias. Na Mista, os campeões 
foram Letícia Scaranello Furtado 
e Fábio Furtado, de Americana, 
com Jenifer Tatiani Isidoro, de Li-
meira, e Robert Soares de Morais, 
de Paulínia, em segundo lugar.

Na Iniciante A, o título ficou 
para Fábio Augusto Mendes e 
Lucas Antunes Valerini Tronco, 
de Piracicaba. Wellington Theo-
doro Cardoso e Cleber de Sou-
za Queiroz, de Mogi Mirim, fe-

charam na segunda colocação. 
E Na Iniciante B, os americanen-
ses Marlon Bizzi e Bruno Ienne 
foram os campeões, com Rena-
to Oliveira e Adelson Soares, de 
Tietê, como vices. Diretora do 
Zero a Zero, Fernanda Rodrigues 
da Costa (Ferzocas) ficou satis-
feita com o torneio, ressaltando 
o bom nível técnico dos jogos e 
a movimentação intensa do pú-
blico pelo local.Duplas finalistas da categoria Mista do torneio de futevôlei

DIVULGAÇÃO

ZERO A ZERO APONTA CAMPEÕES

Gigantinho vai movimentar times das categorias de base de Americana

ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE ABRIL DE 2022

FUTEVÔLEI
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MARCO CONQUISTA TÍTULO NA WINNER
TÊNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O americanense Marco Rigue 
conquistou o título da catego-
ria 11M da Copa Winner Infan-
to Juvenil, torneio com chan-
cela da FPT (Federação Pau-
lista de Tênis) disputado en-
tre sexta-feira (8) e domingo 

(10) no complexo de saibro 
da Winner Academia, no dis-
trito industrial de Santa Bár-
bara d’Oeste. O campeão so-
mou pontos importantes no 
ranking estadual e segue no 
Top 10 de sua categoria.

Na final, em jogo de uma 
hora e meia de duração e de-
baixo de forte calor, Marco 

derrotou Rodrigo Fadel Altie-
ri, de Araras, que é o núme-
ro 3 do ranking. O tenista de 
Americana foi avassalador no 
primeiro set e fez 6/1. No se-
gundo, apesar do desgaste fí-
sico, conseguiu manter o jogo 
sob controle e mesmo com o 
crescimento do adversário, 
fechou em 6/4.

Foi a primeira vez que Mar-
co Rigue chegou numa final 
de torneio da FPT. No Ran-
king divulgado esta sema-
na pela entidade, ele apare-
ce em quinto lugar com to-
tal de 1.845 pontos. Seu pró-
ximo torneio será no Clube de 
Campo de Piracicaba, no últi-
mo final de semana deste mês.

Marco é atleta da Win-
ner Academia, que tem Lucas 
Cunha (Little) como head coa-
ch. Além dele, outros cinco te-
nistas da equipe disputaram a 
Copa: na 11M, Gustavo Biondo 
e Miguel Ferreira foram até as 
quartas de final; na 14M, João 
Pedro Rigue e João Faé caíram 
nas semifinais e Nicolas Siquei-

ra perdeu na primeira rodada; 
e na 16M, Gustavo Guerra foi 
derrotado na primeira rodada.

Diretor da Winner, Ricardo 
Candido acompanhou a Copa 
e mostrou-se feliz com a per-
formance dos tenistas da equi-
pe. Ele citou que o projeto é 
novo e já vem alcançando re-
sultados positivos.

Formado por Renato Mo-
ya, Fabrício Bataglia, Este-
vão Oliveira e Juninho Sa-
cilotto (foto), o time Cin-
za sagrou-se campeão da 
3ª Copa Davis de Tênis do 
Terras do Imperador, tor-
neio realizado nos dias 2 e 
3 de abril com a participa-

ção de moradores do con-
domínio. A disputa envol-
veu quatro equipes, cada 
uma com quatro jogado-
res, e teve jogos de sim-
ples e duplas. Com sete vi-
tórias, o Cinza garantiu o 
primeiro lugar, superando 
o time Rosa, que somou 

cinco vitórias com os te-
nistas Gustavo Garcia, Gui-
lherme Lahr, Lucas Di Pino 
e Rafael Franco. A organi-
zação foi de Laerte Souza, 
Eduardo Giraldelli e Leo-
nardo Leal. A quarta edi-
ção será no segundo se-
mestre. (ZARAMELO JR.)

TIME CINZA É CAMPEÃO NO TERRAS

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

Marco Rigue chegou pela primeira vez numa final e sagrou-se campeão

ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE ABRIL 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.

15 JOGOS MOVIMENTAM FLAMENGO
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Campeonato PHS Samari-
tano Saúde de Minicampo, no 
Flamengo, tem sequência com 
15 jogos, movimentando ti-
mes de quatro categorias. Ho-

je (14), pelo master, haverá Eral-
do Tintas x Supermercados Pa-
gue Menos e Pastelaria Porfírio 
x HTP Bicicletas, às 19 horas, e 
Samaritano Saúde x DPaschoal 
e Castelinho Educação Infantil x 
Ameristamp, às 20 horas.

No super master, serão três 
partidas: Mecânica CBS x Kari-
jas Kar e Mirafer x Fort Cone-
xões, às 19 horas, e SLK Equi-
pamentos x Ecosu, às 20 horas. 
Amanhã (15), em razão do fe-
riado, não haverá jogos.

No sábado (16), mais duas 
categorias em ação. No jovem, 
acontecem Major Lounge Bar 
x Ameripesca e Bazanella Su-
catas x Agicorr Corretora, às 

14h15, e Restaurante Sushidô 
x Roll Seladoras e Kintal Lan-
ches x Ameristamp, às 15h20.

Na intermediária, os jogos 
são Hotel Boa Vista x Mar Ne-
gro Confecções e RRB Refei-
ções x Placeone, às 14h15; e 
Roll Seladoras x Na Cara do 
Gol Society e Rama x Loom 
Arquitetura, às 15h20.

Na próxima semana, as ca-
tegorias jovem, intermediária, 
super senior e master iniciam a 
disputa da 2ª fase. Times da categoria jovem vão a campo neste sábado

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

2ª fase de
4 categorias
começa a ser
disputada na
semana que vem
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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

Fora do calendário da Copa 
Sópneus Goodyear de Kart Pé 
de Chumbo em 2020 e 2021 
por causa da pandemia, a eta-
pa de Vespasiano, na região 
metropolitana de Belo Horizon-
te (MG), tem volta confirma-
da para a temporada 2022 do 
campeonato que reúne empre-
sários e profissionais liberais de 
Americana, Campinas, Paulínia 
e Balneário Camboriu (SC).

O presidente Marcelo Marus-
so confirmou esta semana, em 
contato com O JOGO, que a ro-
dada dupla no Kartódromo RBC 
Racing será disputada no dia 24 
de junho. “Vespasiano é uma 
etapa diferenciada do Pé de 
Chumbo, pois, além dos pilotos 
gostarem muito de andar na pis-
ta da RBC, conseguimos reunir o 
grupo ao menos com um dia de 
antecedência e ficamos todos 
juntos. Essa convivência é sem-
pre muito bacana. Nos sentimos 
em casa lá”, afirmou Marusso.

Além de Vespasiano, outro 
kartódromo que retorna ao 

PÉ DE CHUMBO VOLTA A 
CORRER EM VESPASIANO

KART

Rodada na 
pista em
Minas Gerais
está agendada
para junho

calendário do PD’Chumbo é 
o de Itu, com etapa agendada 
para 10 de setembro. A última 
vez que o campeonato esteve 
lá foi em 2015, ou seja, há sete 
anos. “Agora em 2022 conse-
guimos conciliar a agenda de-
les com a nossa e vamos fazer 
uma rodada em Itu, que tem 
uma pista excelente”, comen-
tou Marusso.

De acordo com o presiden-
te do Pé de Chumbo, a direto-
ria também avalia a possibi-

lidade de realizar a etapa de 
21 de outubro no Kartódro-
mo Aldeia da Serra, em Ba-
rueri. “Corremos lá em 2020 e 
no ano passado não consegui-
mos uma data. Estamos falan-
do com eles para alinhar essa 
questão”, explicou.

Na 17ª edição da Copa Sóp-
neus Goodyear de Kart, duas 
etapas já foram realizadas: a pri-
meira foi em Paulínia, em 19 de 
março, e a segunda em Limei-
ra, em 1º de abril. A terceira ro-
dada está agendada mais uma 
vez para Paulínia, em 21 de maio.

Até o momento, Théo Pio-
li Trevisani ocupa a liderança 
do campeonato com total de 
112 pontos, 11 a mais que Rogé-
rio Pompermayer e Patrik Ca-
margo Neves, que dividem a 
segunda colocação.

Na Light, que é a catego-
ria de acesso do Pé de Chum-
bo, o líder após duas etapas é 
Ederson Rodrigues, que so-
ma 90 pontos. Na vice-lide-
rança, com 76 pontos, está 
Rafael Barberatto. Fernan-
do Rodovalho e Oswaldo Del-
fin Nogueira (Oswaldinho),  
cada um com 65 pontos, apa-
recem na sequência. Marusso confirmou etapa no traçado mineiro

WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM 2022
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PELUDO & 
QUEIMADO!
Ai ai ai… 
E o influenciador 
badalado e muito 
conhecido que 
resolveu fazer 
parceria com a 
empresa duvidosa 
de depilação? 
O fuefo queria arrasar 
na praia todo lisinho, 
mas saiu com braço 
inteiro queimado 
pela máquina. 
Agora anda fazendo 
make corporal pra 
esconder o estrago. 
Denuncia, Adamastor!

São 30 anos de história ten-
do como diferencial produtos 
premium, atendimento perso-
nalizado e profissionais alta-
mente capacitados. A Ameri-
can Bike Shop, que é a meca 
para todos apaixonados por 
bikes, oferece ainda tecnolo-
gia de ponta, produtos exclu-
sivos e mecânica especializa-
da. A empresa acaba de inau-
gurar a sua nova loja conceito 
na Avenida de Cillo, 4590, em 
480m2 de infraestrutura. Nas 

boas vindas aos convidados, 
os anfitriões Gilson Martins e 
seu filho Guilherme, juntamen-
te com toda a família Ameri-
can Bike. Destaque para aces-
sórios em geral e bikes Specia-
lized, que garantem alta per-
formance de quem é fascina-
do pelo pedal. No coquetel de 
inauguração, rasante de ba-
dalados e muita descontração. 
A loja, simplesmente, ficou in-
crível! American Bike sempre 
junto com você e sua bike!

Os anfitriões Gilson Martins e Noeli Martin O badalado casal Carol Mayumi e Guilherme Martins

Gian Pontello
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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

Luisa Campos Roso

Vinicius Alves

Danilo Fio BikeOs irmãos Leo e Melina Martins Denise e Fábio Guidolin Sandra Prado e José Urso

Gislaine Araújo e Rafael Eckstien

Almir Costa e Rafael Tanoue Caio Mecânico

Os irmãos Liliane e Elielton Consorte
Guilherme Guedes Barbosa
e Felipe Pavan Silmara e Marcelo Fiorani

Gabriel Eckstein

Renato Vitório, Gilson Guarnieri e Willian LimaEdo Belleza, Bruna Allegro e Rafael Zambon, da Specialized

Pedro Passarella
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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 

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

A Escola de Negócios da Acia (Associação 
Comercial e Industrial de Americana) promo-
ve na próxima terça-feira (19), das 8h30 às 
17h30, o curso “Gestão financeira com foco 
no fluxo de caixa”. O treinamento será rea-
lizado presencialmente, na sede da entida-
de, e ministrado pelo docente Emílio Amstal-
den (foto). As inscrições ainda estão abertas 
e podem ser feitas pela internet. Os valores 
são de R$ 236 para associados (empresários 
e funcionários) e R$ 436 para não sócios, 
com opções de parcelamento. Informações 
adicionais podem ser obitdas pelo telefone 
(19) 3471-3880, whatsapp (19) 99246-2890 
ou e-mail en@acia.com.br. (DA REDAÇÃO)

Equipes da Inspetoria de Defesa 
da Mulher e Ações Sociais (ID-
MAS), Setor de Trânsito e Pla-
nejamento da Guarda Municipal 
de Americana (Gama) estive-
ram, domingo (10), no Centro de 
Treinamento Tático da autarquia, 
onde atenderam 35 crianças do 
Grupo de Aventureiros (Desbra-
vadores Adventistas) com ativi-
dades educativas e de conscien-
tização. Durante a apresenta-
ção, as crianças receberam ins-
truções de trânsito, sendo abor-
dados temas como segurança 

nas vias públicas, sinais de trân-
sito, travessia de pedestres, as-
sim como a forma segura de ca-
minhar e andar de bicicleta e a 
importância de se usar o cinto 
de segurança. “Ações como es-
ta são muito importantes, cons-
cientizando e  educando desde 
cedo nossos futuros motoristas”, 
disse o comandante da Gama, 
Marco Aurélio da Silva. A equipe 
da Romu Canil também partici-
pou do encontro e realizou apre-
sentação com os cães da corpo-
ração. (DA REDAÇÃO)

ACIA PROMOVE 
CURSO, 3ª FEIRA

GAMA ATENDE CRIANÇAS NO 
CENTRO DE TREINAMENTO

REPRODUÇÃO INTERNET

O empresário Ricardo Molina, 
de Americana, assumiu a coor-
denação regional do Partido 
Republicanos. Ele terá a res-
ponsabilidade de comandar as 
cidades de Americana, onde 
assume como presidente do 
partido, Santa Bárbara d’Oes-
te e Nova Odessa. “A respon-
sabilidade é imensa. Além de 
coordenar o Republicanos em 
uma região tão importante do 
Estado, nossa alegria se com-
pleta com a vinda ao time do 
ex-ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas. Ele tem to-
das qualidades e requisitos pa-
ra governar o estado mais im-
portante do país e estaremos 
trabalhando dia e noite por is-
so, não só na região, mas em 
todo estado”, afirmou.

Molina também fez elogios 
ao presidente estadual do Re-
publicanos, Sergio Fontellas: “Desde 2018 participo de reuniões com o Sergio 
e ele sempre mencionou que o Republicanos se preparava para voos mais altos. 
A prova disso é uma pré-candidatura própria e muito forte ao governo de São 
Paulo e, com certeza, o aumento das bancadas de deputados federais e esta-
duais.” “Tudo o que temos orientado ao Molina, ele tem procurado seguir, isso é 
muito bom, até porque, agindo desta maneira, o Republicanos tende a ganhar 
muito mais, principalmente em relação aos projetos futuros traçados por nos-
so partido”, afirmou Fontellas. (DA REDAÇÃO)

MOLINA ASSUME REPUBLICANOS
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DIVULGAÇÃO

O prefeito Chico Sardelli participou, 
segunda-feira (11), da 26ª edição do 
ciclo de debates com agentes po-
líticos e dirigentes municipais pro-
movido pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-SP), em 
Campinas. O secretário de Admi-
nistração, Fábio Beretta Rossi, a se-
cretária de Fazenda, Simone Inácio 
de França Bruno, e o secretário de 
Comunicação e Tecnologia da In-
formação, Allisson Roberto, tam-

bém foram ao evento, realizado no 
Teatro Municipal José Castro Men-
des, na Vila Industrial.

As atividades deste ano tive-
ram o objetivo de apresentar o no-
vo modelo de fiscalização do TCE, 
além de orientar os gestores pú-
blicos sobre a nova lei de licitações 
e contratos, a aplicação de recur-
sos públicos, terceiro setor, trans-
parência, Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) e controle inter-

no, entre outros. “Nosso dever co-
mo gestores é ter a máxima res-
ponsabilidade na aplicação dos re-
cursos públicos, administrando de 
forma transparente e sempre foca-
dos no bem-estar da coletividade. 
Nesse sentido, o Tribunal de Con-
tas é um grande parceiro dos mu-
nicípios, sempre orientando e atua-
lizando os gestores acerca das nor-
mas a serem seguidas”, afirmou 
Chico. (DA REDAÇÃO)

CHICO PARTICIPA DE CICLO DE DEBATES

DIVULGAÇÃO

Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433
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Ponteiros 
dos jovens 
chegaram a 
21 pontos
com vitórias

PELO FERIADO, VETERANOS DÁ FOLGA AOS TIMES

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Os times do 62º campeona-
to de minicampo do clube Ve-
teranos ganharam folga nes-
te final de semana. Por cau-
sa do feriado, a diretorie a co-
missão de esportes optaram 

por não realizar nenhum jogo. 
A retomada será na semana 
que vem, com todas as cate-
gorias em ação.

Neste momento, os líderes 
são Supermercados Pérola e 
Optilar Óptica, na intermediá-
ria, ambos com 17 pontos; Joia 
Calçados, no senior, com 22 
pontos; Help Parafusos e Eco-
su Sucatas, no master, com 17 
pontos; e Ecosu Sucatas, no 
super master, com 21 pontos.

A programação de jogos da 
próxima semana é a seguinte:

INTERMEDIÁRIA
SÁBADO (23)
15h30 Supermercados 
Pérola x Z Sport
16h40 Linhas São Vito x JRT 
Hobbies e 17h50 Optilar x Ecosu
SENIOR
6ª FEIRA (22)
19h Tec Têxtil x Ecosu
20h15 Joia Calçados x 
Casa do Construtor
SÁBADO (23)
16h15 Dama Bier x JRT Hobbies
17h25 Termo Americana 
x Bar do Zé Carlos

MASTER
6ª FEIRA (22)
19h Galmar Ferramentas x Ecosu
20h15 Help Parafusos x 
Acapulco Imóveis
SÁBADO (23)
16h15 Distema Decorações 
x Posto São Vito
17h25 Tabatex x Hitscolor
SUPER MASTER
3ª FEIRA (19)
19h Ecosu x Gonzaga Engenharia
19h Mirafer x SP Tur
20h15 Rodonaves x 
Auto Elétrica Alga Jogos serão retomados durante a próxima semana

ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE ABRIL DE 2022

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Após a realização da nona ro-
dada da fase de classificação, 
semana passada, Fogo Nobre 
Churrascaria e Z Sport amplia-
ram vantagem na liderança da 
categoria jovens da 8ª Copa 
MagSac Embalagens de Mini-
campo, na sede náutica do Rio 
Branco. O Fogo Nobre derro-
tou o Posto 7 por 3 a 1, enquan-
to o Z Sport venceu o Renan de 

Angelo Assessoria por 5 a 4.
Com mais uma vitória, ca-

da time tem agora 21 pontos, 8 
a mais que Alumiaço e Peol Ar 
Condicionado, que são os mais 
próximos. Nos critérios de de-
sempate, o Fogo Nobre leva 
vantagem no saldo de gols - 
13 a 7 - e por isso aparece em 
primeiro lugar, enquanto o Z 
Sport está em segundo.

Os próximos jogos da cate-
goria serão dia 23: Fogo Nobre 
x Andrade Contábil e Della Vi-
ta x Renan de Angelo, às 15 ho-
ras; Z Sport x Alumiaço e Peol 
x Posto 7, às 16 horas.

Hoje (14) haverá a 12ª roda-
da do super senior com Estru-
dena x Amantex, Microgestão 

MINICAMPO

FOGO NOBRE 
E Z SPORT 
AMPLIAM 
VANTAGEM

x Pé de Chumbo e Alumiaço 
x Lafer, todos às 19h15, e MB 
Celulares x Posto 7 e Kdeco-
re x Casa do Construtor, às 
20h30. Com 29 pontos e in-
victo, o Casa do Construtor 
mantem-se tranquilo na lide-
rança. Na segunda colocação, 

com 21 pontos, está o Aman-
tex. Na intermediária, o Super-
mercado Salto Grande é líder 
com 17 pontos, 4 a mais que 
Spazio Beach e Rio Branco. 
A oitava rodada, terça-feira 
(19), terá Spazio x Tigre 1913 e 
Rio Branco x Salto Grande, às 

19h15, e Escritório Lex x Cão-
chorro, às 20h30.

No senior, a rodada da 
quarta-feira (20) marca Gran 
Plus x L&L Express e Marce-
naria Paparotti x Depósito São 
Paulo, às 19h15, e Eurocont x 
Ponto Jato, às 20h30.

O zagueiro Felipe Reis vem sendo um dos destaques na campanha positiva do Fogo Nobre na sede náutica

ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE MARÇO DE 2022
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O 1º Desafio de Raquetinha In-
terempresas foi disputado sá-
bado (9), no complexo de sai-
bro da academia ATC (Ame-
ricana Tennis Center), e o 
Dzpenza Micro Market ficou 
com o título, superando a SOS 
Segurança e o Instituto Júlia 
Campana no saldo de games 

- a LogQuim Transportes foi a 
quarta participante.

Cada equipe foi formada por 
12 jogadores de seis categorias. 
No total, aconteceram 36 jogos 
ao longo do dia. A organização 
foi de Joel Olla Junior (Jolla), do 
site Raquetinha.Com.

Dzpenza, SOS Segurança e 
Júlia Campana venceram duas 
categorias cada. No saldo de 

games, o Dzpenza sagrou-se 
campeão, pois teve 36 positi-
vos contra 29 dos adversários.

Os jogadores que defen-
deram o Dzpenza foram Hu-
go Monteiro Santiago, Rafael 
Lemos Bugiga, Cristiano Cipo-
la, Tomás Vieira Cunha (Nem), 
Ricardo Sayão, Diego de Bar-
ros Guidolin, Marcos De Leão, 
Dair de Melo (China), Giovanna 
Aguiar Zabeo, Victória Aguiar 
Zabeo, Fernanda Fogaça Diehl 
e Débora Ribeiro.

“Este modelo de disputa te-
ve avaliação bastante positi-
va. Além da competição entre 
as duplas dentro de cada cate-
goria, há também a disputa pa-
ra a conquista do time campeão, 
fazendo com que todos fiquem 
engajados torcendo em todos os 
jogos”, disse Jolla. “E nesta pri-

RAQUETINHA

DZPENZA
FICA COM
TÍTULO DO
DESAFIO

3 equipes
finalizaram
com o mesmo
número de
vitórias

MASCULINA PRO AM
Samuel Souza (Tchê Tchê)

Marcel Sega
Instituto JC

MASCULINA B
Fred Carvalho

Henrique Suzigan
SOS Segurança

MASCULINA C
Ricardo Sayão
Diego Guidolin

Dzpenza Market

MASCULINA D
Marcos De Leão

Dair Melo (China)
Dzpenza Market
FEMININA B

Luiza Pisoni
Zilenita Britto

Instituto JC
FEMININA C
Cláudia Porteiro
Ondina Aguiar

SOS Segurança

CAMPEÕES POR CATEGORIAS

meira edição, a emoção de três 
empresas terminarem empa-
tadas e a definição ser definida 
na matemática, isso trouxe um 
clima eletrizante na contagem 
dos pontos”, acrescentou o or-
ganizador, que estuda novo tor-
neio para o segundo semestre.

Samara Melosi foi uma das jogadoras da SOS Segurança

Marcos Leão e Hugo Santiago: campeões pelo Dzpenza
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