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‘‘A loja mais esportiva da região’’

AMERICANA, 29 DE ABRIL DE 2022

Nº 882 >> DESDE 2003BY ZARAMELO JR. @zaramelojr

Depois do empate na estreia contra o 
Independente, em Limeira, o Rio Branco enfrenta 

o Paulista, neste sábado, e quer a vitória para 
deslanchar na Bezinha do Campeonato Paulista. P.  7

ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE ABRIL DE 2022

BY ZARAMELO JR. @zaramelojr
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A temporada 2022 do Império Endurance 
Brasil tem abertura neste final de semana, 

em Goiânia-GO, e o americanense 
André Moraes Jr. inicia a luta pelo 

bicampeonato da categoria GT4. P. 9
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O campeonato de minicampo do 
Veteranos está entrando em mo-
mento crucial em termos de de-
finição de vagas diretas às semi-
finais. Na intermediária e no se-
nior, que colocam o primeiro co-
locado na reta final, há mais três 

rodadas pela frente e a dispu-
ta continua acirrada. Supermer-
cado Pérola, com 20 pontos, e 
Joia Calçados, com 23, são os lí-
deres destas categorias. No mas-
ter, os jogos do mata-mata serão 
no cruzamento olímpico - 1º x 8º, 
2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º - e nin-
guém tem posição garantida até 
aqui, já que a diferença de pon-
tos entre os times é pequena e 
pode ser revertida nas três roda-
das que faltam. A liderança é do 
Help Parafusos com 20 pontos.

No super master, com um 
turno inteiro ainda a ser reali-

zado, já há  tendência de clas-
sificação direta do líder Ecosu 
Sucatas (24 pontos), enquan-
to três times - Mirafer, Gonza-
ga Engenharia e Auto Elétrica 
Alga - brigam por duas vagas. 
Os próximos jogos que movi-
mentarão o clube de campo 
são os seguintes:
INTERMEDIÁRIA
AMANHÃ (30) 15h: Optilar 
Óptica x Linhas São Vito 16h10:
Ecosu x Z Sport 17h20: Pérola 
x Persianas Souzaflex
SENIOR
HOJE (29) 19h: Joia x JRT 

Hobbies 20h15: Bar do 
Zé Carlos x Tec Têxtil
AMANHÃ (30) 15h45: Dama 
Bier x Termo Americana 16h55:
Ecosu x Casa do Construtor
MASTER
HOJE (29) 19h: Tabatex x 
Distema Decorações 20h15: 
Ecosu x Posto São Vito
AMANHÃ (30) 15h45: Help 
x Hitscolor 16h55: Galmar 
Ferramentas x Acapulco
SUPER MASTER
TERÇA-FEIRA (3) 19h: 
Rodonaves x Gonzaga 19h: SP 
Tur x Alga 20h15: Mirafer x Ecosu

VETERANOS ENTRA EM MOMENTO CRUCIAL

Próximas rodadas serão decisivas em todas categorias

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE ABRIL DE 2022

COPA MAGSAC DEFINE VAGAS NO RB
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

As primeiras vagas às semifi-
nais da 8ª Copa MagSac Em-
balagens de Minicampo, na 
sede náutica  do Rio Branco, 
estão definidas após a realiza-
ção da última rodada da fase 
de classificação de duas das 
quatro categorias.

Na intermediária, Super-
mercado Salto Grande, com 
23 pontos, e Spazio Beach, 
com 19, terminaram nas duas 

primeiras colocações e já são 
semifinalistas. Os outros dois 
classificados sairão da repes-
cagem, que terá estes jogos 
na terça-feira (3): Tigre 1913 x 
Escritório Lex, às 19h15, e Rio 
Branco x Cãochorro, às 20h30. 
Por terem melhor campanha, 
Tigre 1913 e Rio Branco avan-
çam em caso de empate.

No senior, Grand Plus, com 
23 pontos, e Eurocont, com 
19, ficaram nas duas primeiras 
posições e carimbaram passa-
porte às semifinais. Seus ad-
versários serão conhecidos 
nas partidas da repescagem, 
quarta-feira (4): L&L x Depósi-
to São Paulo, às 19h15, e Mar-
cenaria Paparotti x Ponto Jato, 
às 20h30. A vantagem do em-

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE ABRIL DE 2022

pate é do L&L e Marcenaria.
Com Fogo Nobre na lide-

rança com 24 pontos e Z Sport 
em segundo com 21, os jovens 
têm folga nesta semana e a re-
tomada da disputa da 1ª fase 
acontece no próximo dia 7.

Já o super senior, que segue 
com o Casa do Construtor dis-
parado como líder, vive mais 
uma rodada do segundo turno 
na quinta-feira (5).

Times da categoria jovens 
folgam esta semana na SN
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AMERICANA FICA EM 9º NOS JOGOS
MELHOR IDADE

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A segunda etapa dos Jogos da 
Melhor Idade (JOMI) foi dispu-
tada em Casa Branca, entre os 
dias 19 e 24 deste mês, e Ame-
ricana ficou em nono lugar na 
classificação geral entre 33 ci-
dades inscritas. Com 60 atle-
tas em nove modalidades, os 
americanenses fecharam a dis-
puta totalizando 38,5 pontos.

Campinas, com 175 pon-
tos, foi a campeã. Em segun-
do lugar ficou Itatiba, que so-

mou 126 pontos, enquanto Mo-
gi Guaçu e Bragança Paulista 
fizeram 101 pontos cada. Cida-
de-sede, Casa Branca comple-
tou o Top 5 com 83 pontos.

Americana conquistou qua-
tro medalhas, com destaque 
para Athayde Meneghel, ouro 
na natação (25m nado costa 
na categoria E), e para a dupla 
Adenir dos Santos e Fernandes 
Arona Martin Crespilho, prata 
na malha. Os três classificaram-

-se para a final estadual dos Jo-
gos, marcada para Presidente 
Prudente, entre 8 e 13 de julho.

A dupla Ary Meirelles Jaco-
bucci e Eliezer Jane Polezi, no 
tênis, e Marlene da Silva Olivei-
ra, no jogo de damas, foram me-
dalha de bronze em Casa Bran-
ca. Além destas modalidades, 
Americana também compe-
tiu no atletismo, bocha, dominó, 
truco, dança de salão e vôlei.

Natação e
malha estão
classificadas
para a final
em Prudente

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Depois de perder na estreia para 
Mogi Guaçu por 3 a 1, segunda-

-feira (25), fora de casa, Ameri-
cana busca a reabilitação na Ta-
ça EPTV de Futsal no jogo con-
tra Cordeirópolis, marcado para 
a próxima quinta-feira (5), a par-

tir das 20h45, no Ginásio de Es-
portes Professor Roberto Po-
latti, no bairro Antonio Zanaga.

“Jogamos desfalcados em 
Mogi Guaçu e agora, em ca-
sa, temos que buscar a vitória 
a qualquer custo para seguir-
mos na briga pela classificação. 
Uma derrota vai complicar”, 
disse o vereador Juninho Dias, 

que faz parte da comissão téc-
nica de Americana. Depois de 
Cordeirópolis, a equipe local 
ainda fará mais dois jogos em 
maio pela 1ª fase: contra Águas 
de Lindóia, dia 16, em Louvei-
ra, e contra Hortolândia, dia 23, 
novamente no Zanaga. Os dois 
primeiros colocados avançam à 
sequência do campeonato.

ATIVIDADE FÍSICA

SUZANO 
PROMOVE 
AÇÕES

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Através do Programa FazBem, 
a Suzano promoveu ações en-
tre seus colaboradores, no dia 
6 de abril, em comemoração ao 
Dia Mundial da Atividade Física. 
A organização foi do profissio-
nal de educação física Marcelo 
Campos. As atividades, como 
futevôlei, beach tennis, tênis, 
vôlei, futebol society, corrida e 
academia, aconteceram nos es-
paços na ADC Suzano. De acor-
do com Marcelo, aproximada-
mente 100 colaboradores da 
empresa participaram.

Marcelo Campos foi
organizador do evento

ZARAMELO JR. | O JOGO | 14 DE JANEIRO DE 2018

TAÇA EPTV

FUTSAL BUSCA REABILITAÇÃO NO AZ

Juninho Dias ressalta importância da vitória em casa

ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE AGOSTO DE 2019

Athayde Meneghel (c) conquistou ouro em Casa Branca e vai à final dos Jogos

PREFEITURA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO
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Matheus Calvo, na bateria 1, e 
Ryan Nishioka, na bateria 2, fo-
ram os vencedores da quarta 
etapa da Copa Kichute 2022, 
disputada no Kartódromo San 
Marino, em Paulínia, no último 
dia 19. Além de Calvo, o Top 5 
da primeira corrida também 
teve Andre Bonilha (segundo), 
Caio Teixeira (terceiro), Deyvi-
son Mendes (quarto) e Tarcísio 
Carvalho (quinto). Na segunda 
corrida, Nishioka foi ao pódio 
com Jayme Passos (segundo), 
Joel Neto (terceiro), Thiago An-

drade (quarto) e Rodolfo Alva-
renga (quinto).

Ryan Nishioka ocupa a li-
derança da categoria Pro com 
256 pontos, seguido por Fer-
nando Diniz, segundo com 239; 
Caio Teixeira, terceiro com 236; 
Joel Neto, quarto com 233; e 
Hélio Pardini, quinto com 230. 
Na Estreantes, o líder é Ale-
xandre Mizukami, que tem 64 
pontos, 2 a mais que o segun-
do colocado Juan Leite. A pró-
xima etapa da Copa Kichu-
te será em maio. (ZARAMELO JR.)

A foto é de 1996, no kartó-
dromo de Limeira, momentos 
antes da largada de uma das 
etapas do Campeonato Li-
meirense de Kart, e mostra o 
piloto Fabio Casagrande (que 
atualmente disputa o TCR 

South America Series) com 
os integrantes de sua equipe: 
Fábio Pantaroto (Bó), Adil-
son Francisco Miguel da Sil-
va (Dilsinho - falecido) e Luiz 
Carlos Daniel (Lemão). E lá se 
vão 26 anos... (ZARAMELO JR.)

CALVO E NISHIOKA VENCEM
EM NOVA RODADA DA KICHUTE

TÚNEL DO TEMPO...

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PESSOAL

Após duas etapas no KNO 
(Kartódromo Nova Odessa), 
a Copa PDV de Kart Race-
man acelera agora no Kartó-
dromo San Marino, em Pau-
línia. A terceira rodada da 
temporada 2022 está mar-
cada para amanhã (30), com 
a primeira corrida às 11 ho-
ras e a segunda, às 13 horas. 
A expectativa é por disputas 

acirradas nas duas baterias. 
A categoria A, principal do 
campeonato, tem liderança 
de Ricardo Fittipaldi (foto), 
que soma 91 pontos. Na co-
la dele, com 88 pontos, está 
Ricardo Romi Zanatta, que 
ganhou a etapa de abertura. 
Em terceiro, um pouco mais 
atrás com 67 pontos, apare-
ce Gustavo Valente (Gurga), 

COPA RACEMAN ACELERA NO SAN MARINO

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

INDAIATUBA RECEBE MIT CUP

Hora de voltar a pisar fun-
do no acelerador! O próximo 
compromisso da MSL Rally é 
a segunda etapa da Mit Cup 

– competição de rally de velo-
cidade cross-country organi-
zada pela Mitsubishi e exclu-
siva para seus modelos. In-
daiatuba recebe mais uma 
vez a competição, que terá 
QG na Fazenda Pimenta. Os 
motores serão ligados a par-
tir desta sexta-feira (29) com 

os treinos livres, para amanhã 
(30) valer tudo em busca do 
menor tempo de prova. Nos 
dois dias, a programação é a 
partir das 9 horas. Se a orga-
nização mantém o suspense 
quanto ao tipo de terreno e 
as características do percur-
so, a expectativa é de trechos 
entre canaviais, com terra 
batida, de aproximadamen-
te 30km que será percorrido 
por três voltas. (ZARAMELO JR.)

vencedor da segunda roda-
da. Na categoria B, que é a di-
visão de acesso, os ponteiros 
são Gustavo Pereira, primei-
ro com 88 pontos; Douglas 
Michilino, segundo com 77; e 
Diogo Feltrin, terceiro com 71 

- os três são estreantes na Ra-
ceman. Rafael Zara, que é da 

“velha guarda” da competição, 
está em quarto lugar com 60 

pontos. A etapa no San 
Marino é vista pela maio-
ria dos pilotos como de-
terminante para a sequên-
cia do campeonato. Quem 
está à frente, quer ampliar 
vantagem, e quem está 
atrás, tenta diminuir a di-
ferença para que a disputa 
mantenha-se equilibrada. 
(ZARAMELO JR.)
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ALAUDIO CHEGA EM 12º NO IRONMAN 70.3

CORRIDA DO TRABALHADOR 
MOVIMENTA REGIÃO DO BHS

Atleta da Grae Team de Ameri-
cana, Alaudio Ferraz do Ama-
ral Neto (e)chegou em 12º lu-
gar na categoria M55-59 na 
primeira etapa da tempora-
da 2022 do Circuito Ironman 
70.3, que aconteceu domingo 
(24) na Praia dos Ingleses, em 
Florianópolis-SC. Alaudio com-
pletou o percurso de 1,9km de 
natação, 90km de ciclismo e 
21,1km de corrida em 5 horas, 
20 minutos e 40 segundos. “A 
temperatura estava boa, clima 
bem agradável. O mar estava 
uma piscina para nadar, o per-
curso da bike era muito bom e 
a corrida foi com o público vi-
brando e passando energia 
muito positiva”, comentou o 
triatleta americanense.

“No final da corrida, senti um 
pouco. Corro bem, mas a falta 
de volume influenciou, já que, 
em razão da pandemia, fazia 
tempo que não participava de 
uma prova de longa distância. 

Com expectativa de movimen-
tação intensa por ruas e ave-
nidas na região do Bike Hotel 
Sports (BHS), a Corrida do Tra-
balhador, no formato treinão, 
acontece neste domingo (1º), 
a partir das 7h30. Atletas de 
Americana e cidades da re-
gião são esperados para a pro-
va. Com largada e chegada no 
Bike Hotel, na Avenida Giocon-

da Cibin, a corrida terá percurso 
de 5km, passando pelo Parque 
Universitário e Jardim Terrame-
rica. Haverá premiação aos pri-
meiros colocados no geral e por 
faixa etária, tanto no masculino 
como no feminino. A Optilar Óp-
tica, do empresário e corredor 
Jânio de Souza Castilho (foto), é 
uma das empresas patrocinado-
ras do evento. (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 22 DE AGOSTO DE 2021

Estamos retomando agora”, 
acrescentou Alaudio, que pla-
neja melhorar seu tempo na 
etapa de São Paulo do Circui-
to Ironman 70.3, programa-
da para 11 de setembro. Além 
de Alaudio Amaral, a Grae te-

ve outros dois representantes 
em Florianópolis, ambos na 
categoria M30-34: Érico Pi-
nese (c), que foi 63º colocado 
com 5h01m16s, e Renan Bri-
quese Gomes (d), 126º com 
5h41m38s. (ZARAMELO JR.)

DIVULGAÇÃO

O americanense Leonardo 
Pessina (e), da FF Team BJJ, 
sagrou-se vice-campeão no 
Rio Fall International Open 
2022 da IBJJF (Federação In-
ternacional de Jiu Jitsu), que 
aconteceu durante o final de 
semana (23 e 24), na Are-
na Coronel Wenceslau Malta - 
Parque Olímpico da Vila Mili-
tar -, no Rio de Janeiro. Pessina 

competiu na categoria master 
3 pesado faixa preta, na moda-
lidade NoGi (sem kimono). Na 
fase de classificação, venceu 
duas lutas e na final foi derrota-
do por pontos por Juliano Mari-
nangelo, da Ryan Gracie Team, 
conquistando a medalha de 
prata. Lenildo Machado Ribei-
ro Lima (Kronos BJJ) e Carlos 
Eduardo de Oliveira (Otávio 

de Almeida) dividiram o tercei-
ro lugar. “Esse vice-campeo-
nato foi mais um bom resulta-
do que consigo na NoGi. Espe-
ro melhorar ainda mais o meu 
ranking”, disse Pessina. O pró-
ximo compromisso do lutador 
de Americana é o Campeona-
to Brasileiro, que está previs-
to para os dias 6 e 7 de maio,  
em Barueri. (ZARAMELO JR.)

PESSINA É VICE-CAMPEÃO NO RIO

DIVULGAÇÃO
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Depois do empate (0 a 0) na es-
treia contra o Independente, do-
mingo (24), em Limeira, na aber-
tura do Campeonato Paulista da 
2ª Divisão (Bezinha), o Rio Bran-
co faz seu primeiro jogo em casa 
neste sábado (30) contra o Pau-
lista de Jundiaí. A partida está 
marcada para as 15 horas, no Es-
tádio Décio Vitta, e o time busca 
a vitória para embalar.

O técnico Betão Alcântara 
espera que o time apresente 
melhor rendimento do que na 
estreia. Ele acredita que a ten-
dência é pela evolução, tanto 
técnica como tática, pois deve 
ter mais jogadores à disposição 
para enfrentar o Paulista - em 

Limeira, houve desfalques por 
questões clínicas.

Betão e os jogadores sa-
bem que a conquista dos 3 
pontos em casa é fundamen-
tal para a sequência do cam-
peonato. “Não podemos per-
der fora e em casa temos que 
ganhar. A disputa é assim”, dis-
se o goleiro Nayan Senna, que 
foi o destaque do Rio Branco 
contra o Independente. A di-
retoria, confiante na presença 

de bom número de torcedo-
res, iniciou ontem (28) a venda 
de ingressos (R$ 20) e carnês 
(R$ 75 para os cinco jogos em 
Americana). Os interessados 
devem acessar o site www.rio-
branco.soudaliga.com.br.

Há também três pontos 
de venda: Bluesteco Bar (rua 
Washington Luís, 786, Centro), 
sede náutica do Rio Branco (ave-
nida Comendador Thomaz For-
tunato, 1965, região da Praia dos 
Namorados), loja Z Sport (rua 
Dr.Heitor Penteado, 154, Centro).

Além de Rio Branco x Paulis-
ta, a segunda rodada do Grupo 
4 da Bezinha terá também Am-
paro x Itapirense, amanhã, às 15 
horas, em Amparo, e União São 
João x Independente, domingo 
(1), às 10 horas, em Araras.

RIO BRANCO 
BUSCA VITÓRIA 
PARA EMBALAR

BEZINHA

Venda de
ingressos
teve início
pela internet
e em 3 pontos

Rio Branco, do volante Rafael Índio, empatou na estreia da Bezinha, em Limeira

ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE ABRIL DE 2022

108 TIMES SE INSCREVEM NO FUTEBOL

ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE JANEIRO DE 2021

Secretária de Esportes de 
Americana, Grasiele Rezende 
(foto) informou ao O JOGO, na 
noite de quarta-feira (27), que 
108 times se inscreveram para 
disputar os Campeonatos de 
Futebol Gigantão (amador) e 
Gigantinho (categorias de ba-
se). De acordo com a dirigen-
te, foram 45 inscrições de times 
amadores e 63 de base, sen-
do 12 no sub-8, 13 no sub-10, 13 
no sub-12, 14 no sub-15 e 11 no 

sub-18. “No Gigantão, vamos 
teremos a 1ª divisão e a 2ª”, sa-
lientou Grasiele. Os campeona-
tos estão previstos para come-
çar entre o final de junho e iní-
cio de julho. Segundo a secre-
tária, o processo de licitação da 
taxa de arbitragem ainda está 
em andamento. “Estamos tam-
bém finalizando o regulamen-
to e logo depois vamos nos re-
unir com os times para explicar 
tudo”, concluiu. (ZARAMELO JR.)



AMERICANA, 29 DE ABRIL DE 20228 



AMERICANA, 29 DE ABRIL DE 2022  9 ESPORTE

Após a realização da se-
gunda etapa da temporada 
2022 da Porsche Cup Bra-
sil, semana passada, o ame-
ricanense Pedrinho Aguiar 
aparece em sexto lugar na 
classificação geral da ca-
tegoria Carrera (a principal 
do campeonato) com total 
de 44 pontos. Ele está atrás 

PEDRINHO É 6º NA PORSCHE CUP
de Marçal Muller, líder com 72 
pontos; Christian Hahn, se-
gundo com 68; Alceu Feld-
mann, terceiro com 66; Mi-
guel Paludo, quarto com 54; e 
Enzo Elias, quinto com 50. Na 
rodada no traçado de 3.443m 
de extensão do Autódromo 
Velocittà, em Mogi Guaçu, Pe-
drinho ficou na quarta posi-

ção na primeira corrida, sába-
do (23), e na sétima na segun-
da, domingo (24). Os ganha-
dores foram Enzo Elias e Al-
ceu Feldmann. A próxima eta-
pa da Porsche Cup está agen-
dada para os dias 11 e 12, no 
Autódromo José Carlos Pac-
ce, em Interlagos, na capital 
de São Paulo. (ZARAMELO JR.)

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

A temporada 2022 do Im-
pério Endurance Brasil tem 
abertura neste final de se-
mana, no Autódromo Inter-
nacional Ayrton Senna, em 
Goiânia-GO, e o america-
nense André Moraes Jr. vai 
à pista para iniciar a luta 
pelo bicampeonato da ca-
tegoria GT4 - foi campeão 
no ano passado, correndo 
em parceria com Cássio Ho-
mem de Mello. A prova de 
quatro horas de duração 
tem largada marcada pa-
ra as 11 horas deste sábado 
(30). André Jr. continua na 
Autolog Racing Team e hoje 

(29) participa das sessões 
de treinos livres e oficiais. O 
piloto de Americana estará 
a bordo do Mustang GT4.

O Império Endurance te-
rá oito etapas ao longo do 
ano, todas com corridas 
de quatro horas. Além da 
capital de Goiás, já estão 
confirmadas rodadas para 
São Paulo (Interlagos), Mo-
gi Guaçu (Velocittà) e San-
ta Cruz do Sul-RS. Na atual 
temporada, além do Impé-
rio, André Jr. também está 
disputando a Stock Car co-
mo piloto da Hot Car Com-
petição. (ZARAMELO JR.)

ANDRÉ JR. INICIA LUTA
PELO BI DO ENDURANCE

Através de publicação em sua 
página no Instagram, esta se-
mana, o piloto Fábio Pirondi, de 
Americana, confirmou presença 
na histórica 30ª edição do Rally 
dos Sertões, que agora em 2022 
deixa de ser o maior da América 
Latina para se tornar o maior do 
mundo. Serão 15 dias de evento, 
entre 26 de agosto e 10 de se-
tembro, com passagem pelas 
cinco regiões do Brasil. Piron-
di faz parte da equipe Nobel-
tex Racing, que conta também 
com o vanegador Marcelo Rit-
ter, de Porto Alegre-RS. O Rally 
dos Sertões começa em Foz do 
Iguaçu, no Paraná, e segue para 
a região Norte, passando, entre 
outras cidades anfitriãs, por Pre-
sidente Prudente, em São Paulo; 
Campo Grande, em Mato Gros-
so do Sul; Barra do Garças, em 
Mato Grosso; Palmas, no Tocan-
tins; Bom Jesus, no Piauí; Bal-
sas, no Maranhão; e chegando 
em Salinópolis, no Pará. No to-
tal, serão 4.811km cronometra-
dos de prova. (ZARAMELO JR.)

PIRONDI CONFIRMA PRESENÇA NO “SERTÕES”

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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celioautomoveis.com.br

19 3406-4224
Av. Paulista, 207 • Colina • Americana

(19) 3469-9292   www.alvaroaguiar.com.br

APOIANDO O ESPORTE DE AMERICANA

RUA DO RAMI, 288 • DISTRITO INDUSTRIAL ABDO NAJAR

PISCINA, FESTA E ANIMAÇÃO!
Dona de personalidade mar-
cante, Lara Corral Azzolini é de-
terminada, cativante e muito in-
teligente, como legítima ariana. 
Filha do badalado casal Vivia-
ne Corral e Gustavo Azzolini, ela 
adora ler, desenhar e quando o 
assunto são filmes, é fã de sus-
pense e terror. Lara ganhou su-
per festa em comemoração ao 
aniversário de 11 anos em clima 

de pool party, na chácara da fa-
mília. Futebol de sabão, banho 
de piscina e muita descontra-
ção. Na ambientação by Odair 
Romeiro - escolhida pela pró-
pria aniversariante-, a dobradi-
nha branco e verde com desta-
que para vasos e acessórios em 
prata. Quitutes que a garota-
da adora da Maryara e, no car-
dápio assinado pelo ‘Churrasco 

ao Ponto’, destaque para o me-
dalhão com quiabo e a pance-
ta com geleia de pimenta. Ah, 
drinks refrescantes do Number 
One Bartenders. Na trilha sono-
ra, os hits do DJ Gutto Maia e o 
som da ex The Voice Brasil, Sa-
mara Bueno. “Foi um momen-
to incrível, realmente especial, 
que vou me lembrar para sem-
pre”, agradeceu a aniversariante.

A aniversariante Lara Corral Azzolini Viviane Corral e Gustavo Azzolini Amanda e Maine Corral Furlan, irmãs de Lara

Gica e Bruno Berardo Marlon Freitas, Cido Melo e André Páffaro
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• Circuito fechado de TV  • Alarmes monitorados 24 horas 
com viatura e via rádio (exclusivo) • Choque pulsativo  

• Monitoramento de imagens • Vigilância  • Portaria 24 horas 

RUA DOM PEDRO II, 878 • VILA GALLO • (19) 3471-4515

OLHA A GIRAFA!
Ai ai ai... E o figurão badaladíssimo, empresário muuuito 
conhecido da city, que em recente viagem à África se 
encantou por uma imensa escultura de girafa?! Como o 
fuefo já tinha excedido o excesso de bagagem e nenhum 
outro passageiro quis entrar com o artefato, a girafa virou 
acessório de decoração do aeroporto. Acorda, Adamastor!

Claudia Cruz e
Wadinho Nogueira

Adriana Corral e Emília
Marcondes Corral, tia e avó
maternas da aniversariante

Caio de Magalhães
e Luiz Paulo Morales

Kelly Fávero com a filha
Catharina Mirandola

Elenice e José Carlos
Azzolini, avós paternos

Enzo Romanholi e Miguel Batagin

Guilherme Prata e
Theo Polizel AndronoviciRolfinho Milani

Tiago Liasch,
do Number One
Bartenders

Eliane e Marcelo Corral

Thiago Azevedo
e Juliana Iglesias

Rafael Moreira e Willian TiãoBruna Araujo e Rodrigo Murakami com os filho Heloisa e Miguel

Sofia Santos, Lívia Marina e Isabela Redígolo
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

Nascimento
10 de janeiro de 1994, 
em São Paulo.

Profissão
Fotógrafa e redatora.

Como você é conhecida 
entre amigos e familiares?
Dé, Deb, Debinha, 
Deborinha, Debs.

Time do coração
Brasil. Amo forte meu país!

Torce contra quem?
Zero rivalidade. Meu foco é 
torcer a favor, se não ganhar, 
tá tudo bem também.

Imagem inesquecível
Ouro do Brasil no vôlei 
masculino em Atenas, 2004. 
Estava assistindo (na tv 
mesmo) com a minha mãe e 
a minha irmã. Nós piramos, 
choramos, vibramos, 
celebramos… foi lindo!

Modelo de beleza
 Lewis Hamilton (F1) e Gio 
Queiroz (futebol feminino).

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Todos! Cada um tem seu 
momento e todos são 
esforçados, mesmo que  

“percam”, é com muita 
garra, disposição e ação.

E quem não é?
Eu, mas vou ficar 
fera também! rs

ARQUIVO PESSOAL

Faz atividade física?
Diariamente, caminhada e 
yoga, às vezes academia. 
Semanalmente: tênis, raquetinha.

Esporte favorito
Atualmente, tênis e raquetinha, 
por trazer mais movimento 
à minha vida, em diversos 
aspectos. Principalmente 
em relação à fotografia.

Para qual esporte 
não leva jeito?
Corrida. Não me considero 
muito rápida ou resistente 
(quanto gostaria).

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2022?
Filipe Toledo (surf). Tem 
se destacado muito 
ultimamente! Tá em primeiro 
no ranking da WSL.

E quem vai pagar mico?
Espero que ninguém.

Programa de tv
Canal Off.

Jornalista
Gosto do Lucas Rangel. 
Tem canal/marca chamado 

“Bolovo Productions”. Ele 
organiza expedições de 
skate, surf com uma pegada 
bem descontraída. 

Gente boa
Lewis Hamilton. 
Extremamente ligado 
aos movimentos sociais, 
caridade é um ponto forte.

Mala
Não sei. No mundo do 
esporte tem uma galera 
considerada meio “marrenta” 

ou que se posiciona com 
territorialidade nos pódios/
status Acabo por achar 
Neymar e Gabriel Medina 
um tantinho chatos, mas 
são bons no que fazem.

Bola cheia
Maya Gabeira e Pedro 
Scooby, ambos do surf, 
pegando ondas gigantescas 
em Nazaré, Portugal.

Com qual esportista 
faria selfie?
Raissa Leal. Skate é difícil, 
machuca… ela é corajosa!

Com qual não faria?
No geral, não teriam/têm 
minha atenção pessoas 
preconceituosas, racistas, 
homofóbicas, machistas, 
abusivas, desrespeitosas.

DE PRIMEIRA
DÉBORA RIBEIRODÉBORA RIBEIRO

Ídolo
Bernardinho, do vôlei. 
Joguei muito vôlei na 
infância e adolescência, 
tenho ótimas lembranças.

A etapa de abertura do Circuito de Ra-
quetinha acontece entre hoje (29) e 
domingo (1) no complexo de saibro 
do CAT (Clube Amizade de Tênis), em 
Nova Odessa. De acordo com o dire-
tor Joel Olla Junior (Jolla), foram feitas 

170 inscrições de jogadores de cidades 
da região. Débora Leonardi Faé (foto) 
é uma das participantes do torneio. A 
disputa será em 13 categorias: Femini-
no A, Feminino B, Feminino C, Femini-
no Iniciante, Masculino 45+, Masculino 

55+, Masculino A, Masculino B, Marcu-
lino C, Marculino Iniciante, Mista A, Mis-
ta B, Mista C. Além do CAT, o Circuito 
terá ainda outras seis etapas na tem-
porada: ATC (Americana Tennis Cen-
ter), de 19 a 22 de maio; Tênis Clube de 

Santos, de 1 a 3 de julho; Winner Aca-
demia, de 28 a 31 de julho; Esporte Clu-
be Barbarense, de 18 a 21 de agosto; 
CAT Open, de 29 de setembro a 2 de 
outubro; e Tênis Clube de Campinas, 
de 20 a 23 de outubro. (ZARAMELO JR.)

CIRCUITO DE RAQUETINHA ABRE TEMPORADA NO CAT

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

O Atenas Beach Sport, de No-
va Odessa, sediou a quarta eta-
pa do Circuito de Beach Ten-
nis, entre os dias 7 e 10 de abril, 
movimentando duplas de to-
do Estado, principalmente da 
RMC (Região Metropolitana de 
Campinas). Os campeões das 
17 categorias foram definidos 
após sequência de diversas fa-
ses. Ficaram com o título: Car-
los Souza e Pedro Mattos (Mas-
culino Pro), Frederico Filho e 
Rafael Lanza (Masculino 40+), 
Gianpiero Bello e Lucas Fauvel 
(Masculino A), Paulino Grane-

ro e Ramon Donato (Masculi-
no B), Bruno Gilio e Rafael Ca-
laes (Masculino C), Tim Olivei-
ra e Vini Braga (Masculino D), 
Gregório Soutello e Lucca Leão 
(Masculino Sub-14), Elaine Me-
lo e Gisele Magnusson (Femini-
no 40+), Ana Oliveira e Andrea 
Dubnitz (Feminino 50+), Ellen 
Oliveira e Mariana Moura (Fe-
minino A), Elisangela Abraão 
e Sofia Palmieri (Feminino B), 
Amanda Fortunato e Andressa 
Fortunato (Feminino C), Geize 
Martinhão e Kelfrania Damas-
ceno (Feminino D), Efraim Bar-

ATENAS DEFINE CAMPEÕES DO BEACH TENNIS

reto e Ynae Freitas (Mista A), 
Rafael Appezato e Natália Es-
pecial (Mista B), Gabriel Lucas 

e Sara Tondini (Mista C) e Vini 
Braga e Monica Angelucci (Mis-
ta D). (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE ABRIL DE 2022
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• 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

Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433

Instagram @zaramelojr
e-mail zaramelojr@jornalojogo.com.br
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FRED E SAYÃO LIDERAM “AMIGOS”
A seis rodadas do encerra-
mento da 23ª edição do Tor-
neio Amigos ATC de Raqueti-
nha, Fred Faé e Ricardo Sayão 
lideram suas categorias. Fred 
tem 16 pontos no Ranking A, 
4 a mais que Fred Carvalho e 
Rogerinho Armond, que são 
os mais próximos.

Com 19 pontos e melhor 
desempenho entre todos os 
jogadores do campeonato, 
Sayão está à frente no Ran-
king B, porém, é de apenas 
1 ponto a vantagem para o 
segundo colocado Rafa Li-
ma. A rodada desta sema-

na marcou a despedida de 
Hugo Santiago. Seu substi-
tuto será divulgado pelo or-
ganizador Rafael D Ágostini 
(foto) até o início da semana 
que vem - o nome mais co-
tado é o de Guilherme Romi.

A 10ª rodada, marca-
da para quarta-feira (4), na 
academia Americana Ten-
nis Center, terá estes jogos: 
Fred Faé/Tiago x Franco/
Robão, Rogerinho/Pirão x 
Fred Carvalho/Fábio, Ra-
fa/Pivete x Zebu/Marcos e 
Sayão/Wado x Bilibio/subs-
tituto de Hugo.

AMERICANA ESTREIA NA 
COPA DOS ADVOGADOS
A estreia de Americana na 21ª Copa Esta-
dual de Futebol da OAB (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil) acontece neste sába-
do (30) contra Campinas, em jogo mar-
cado para as 10 horas no campo do Cen-
tro Esportivo Primavera, na Vila Costa e 
Silva, em Campinas. Vice-campeã da úl-
tima edição, disputada em 2019 - foram 
dois anos de hiato em razão da pande-
mia -, Americana também enfrentará Pi-
racicaba e Sumaré na 1ª fase, em jogos de 
turno e returno, ou seja, cada time dispu-
tará seis partidas. Os dois melhores do 
grupo avançam à próxima etapa e os ou-
tros vão para a repescagem.

Agora em 2022, Americana terá coman-
do do técnico Guilherme Businari. Do time 
vice-campeão, alguns jogadores estão no 
elnco deste ano, como o goleiro Silva, o 
lateral Marcel,, o zagueiro Possobon, os 
meio-campistas Estigaribia, Carneiro (fo-
to) e Lião, e o atacante Silas, entre outros.

MALUCOS MARCA 
PRESENÇA EM LIMEIRA
Se dentro de campo o Rio Branco teve al-
tos e baixos contra o Independente, do-
mingo (24), em Limeira, na abertura do 
Campeonato Paulista da 2ª Divisão (Be-
zinha), na arquibancada do Estádio Co-
mendador Agostinho Prada (Pradão), a 
organizada Malucos do Tigre deu conta 
do recado. Do início ao fim do jogo, mes-
mo com o time não empolgando, a tor-
cida cantou e incentivou. Malucada man-
dou muito bem! Certamente, a Malucos 
estará amanhã (30) no Estádio Décio Vit-
ta e seu apoio será importante no jogo 
contra o Paulista de Jundiaí.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE ABRIL DE 2022

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE ABRIL DE 2022 ZARAMELO JR. | O JOGO | 9 DE FEVEREIRO 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

FLAMENGO VIVE RODADA DECISIVA
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Flamengo vive esta semana 
uma rodada decisiva em duas 
categorias da 64ª edição do 
Campeonato PHS Samaritano 
Saúde de Minicampo, com jogos 
que vão apontar quem avança 
direto à próxima fase, quem te-
rá de passar pela repescagem e 
até os confrontos das semifinais.

No senior, cinco times já ca-
rimbaram passaporte às quar-
tas de final: EF Manutenção, lí-

der e invicto com 22 pontos; 
A&J Lavanderia, segundo co-
locado com 17; JDM Contábil, 
terceiro também com 17; Gru-
po Futura, quarto com 15; e 
Nova Pet, quinto com 13.

Jogos entre
mulheres podem
alterar posição
dos times para
as semifinais

PROGRAMAÇÃO 
DE JOGOS

HOJE (29)
SENIOR

19h EF Manutenção x A&J Lavanderia
19h Nova Pet x JDM Contábil
20h Pague Menos x Giro Contábil
20h Grupo Futura x Top Collor
20h Porccino x Red Hot

SUPER SENIOR
19h Perena Corretora x Prato Quente
19h Ecosu Sucatas x Americana Guinchos
20h 4R Veículos x Collins Ferramentas

SÁBADO (30)
INTERMEDIÁRIA

14h15 Rama x Na Cara do Gol
14h15 Loom Arquitetura x RRB Refeições
15h20 Hotel Boa Vista x Mar Negro
15h20 Placeone x Roll Seladoras

JOVEM
14h15 Agicorr Corretora x Roll Seladoras
14h15 Restaurante Sushidô x Ameristamp
15h20 Bazanela Sucatas x Major Louge Bar
15h20 Kintal Lanches x Ameripesca

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

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Após folga de duas semanas, 
motivada pelos feriados, o 
campeonato de minicampo do 

Iate Clube de Americana reto-
ma a disputa com cinco jogos, 
amanhã (30) e domingo (1), 
pela sexta rodada da fase de 
classificação. De acordo com o 
coordenador Paulo Kraine Pie-
dade (Filé), a expectativa é por 
movimentação em alta intensi-
dade entre os times.

Para sábado estão marca-
dos Vistoria São Paulo x Têx-
til PBS, às 15h15; Gastroclínica 

x Multimalhas, às 16h30; e Mis-
ter Saúde Ambiental x Z Sport, 
às 17h30. No domingo haverá 
Tzamp Multimarcas x Partec, 
às 9 horas; e Tratoria il Volo x 
Orion Cores, às 10 horas.

Com 15 pontos, o Multima-
lhas está na liderança, segui-
do de perto pelo Z Sport, que 
aparece com 12. Na sequência 
vêm Tzamp (10 pontos), Visto-
ria (9), Partec (9), gastroclíni-

ca (7), Têxtil PBS (4), Mister (3), 
Tratoria (3) e Orion (1).

O principal artilheiro do 
campeonato é Vermelho, 
que já marcou 11 gols. Pit, 
com 10 gols, e Alcides e Ma-
teus Barros, ambos com 9, 
estão na cola. Entre os go-
leiros, o menos vazado é o 
experiente Zé Luiz Barbudo 
(Cássio Cover), que sofreu 
apenas 9 gols até aqui.

IATE RETOMA DISPUTA PÓS-FERIADOS

Matheus “El Bigodon” está na luta pela artilharia

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

Há apenas mais uma vaga 
direta em aberto e a disputa 
envolve Red Hot Comunicação 
(8 pontos), Giro Contábil (7), 
Supermercados Pague Menos 
(7) e Porccino Torresmos (5). 

Quem não avançar, terá de jo-
gar a repescagem, que já con-
ta com o Top Collor (2 pontos).

No feminino, a rodada de-
fine quem joga contra quem 
nas semifinais - 1º x 4º e 2º x 3º 

-, em duelos de ida e volta. Cer-
to é que o MagSac Embalagens, 
que ainda não pontou, é o quar-
to colocado. As outras três posi-
ções, em razão de confrontos di-
retos, podem ser alteradas.

No momento, o Cia do Mi-
lho ocupaa a liderança com 12 
pontos, enquanto o Ecosu Su-
catas está em segundo lugar 
com 10 e o Casa da Cerveja em 
terceiro com 7. A combinação 

de resultados pode provocar 
sobe-e-desce na classificação.

Nas demais categorias, os 
jogos decisivos desta edição 
acontecem a partir das próxi-
mas semanas.

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

Rodada entre mulheres, amanhã, define os confrontos das semifinais do campeonato do Flamengo
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