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

POSTO
SÃO VITO

36 anos 
de honestidade e
responsabilidade

Com Você!
Anos

WWW.BANDINI.COM.BRWW

SEM JUROS
NO CARTÃOEM ATÉ

TODO
O

SETOR

Pr
om

oç
ão

 v
ál

id
a 

pa
ra

to
do

 o
 m

ês
 d

e 
M

ai
o 

de
20

22
Pr

om
oç

ão
 v

ál
id

a 
pa

ra
to

do
 o

 m
ês

 d
e 

M
ai

o 
de

20
22

çã
o

 p

Rua Heitor Penteado, nº 154
Centro - Americana

(19)3405-6080

Artigos Esportivos
Z SP RTP R

(19)98994-2332

‘‘A loja mais esportiva da região’’

AMERICANA, 6 DE MAIO DE 2022

Nº 883 >> DESDE 2003BY ZARAMELO JR. @zaramelojr

Durante treino de corrida, 
os amigos Matheus Furlan e 

Gabriel Rodrigues dos Santos 
salvaram um adolescente 

de afogamento. P. 13

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

Do risco de não correr ao ápice da vitória. Assim foi a estreia do
americanense André Moraes Jr. no Império Endurance, em Goiânia. P. 3

IMPROVÁVEL

RENATO MAFRA | 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

FAM INAUGURA ESPAÇO NO TIVOLI
COWORKING

DA REDAÇÃO

Já pensou em um espaço para 
realizar algumas tarefas da ro-
tina profissional, entrevistas de 
emprego ou simplesmente des-
cansar após a refeição? Este é 
o novo espaço Coworking FAM 
no Tivoli Shopping, em Santa 
Bárbara d’Oeste, inaugurado na 
manhã de terça-feira (3).

Localizado na área de expan-
são, em frente ao Coco Bam-
bu, com 56m², nas cores azul e 
branco, o espaço tem o design 
e produtos da Zuhause e conta 
com estação de trabalho, puffs 
para descanso e tomadas para 
carregar baterias de celular. A 
estrutura busca oferecer agili-
dade, economia, oportunidades 
de negócios e bem-estar para 
os frequentadores do shopping.

Para Gustavo Azzolini, dire-
tor geral da FAM, o espaço bus-
ca colaborar com os trabalhado-
res do shopping e profissionais 
liberais que precisam de facili-
dades para o dia a dia.

“Quando surgiu a possibili-
dade de parceria, logo pensa-
mos em colaborar com quem 
está na correria e, por muitas 
vezes, não tem um espaço rápi-
do e bem pensado para traba-
lhar. E também para quem es-
tá esperando por alguém para 

DA REDAÇÃO

A Unimed Santa Bárbara d’Oes-
te e Americana disponibiliza, 
desde a semana passada,  nova 
opção de atendimento imedia-
to adulto e pediátrico pelo Pron-
to Atendimento on-line,  servi-
ço de teleconsulta com acesso 
rápido e prático, pelo computa-
dor ou celular, disponível 24 ho-
ras.  O acesso está disponível pe-
lo App Unimed SP - Clientes (cli-
car em “Minha Unimed” e depois 
em “Pronto Atendimento on-li-
ne”) e pelo site unimedsa.com.br. 

O principal objetivo do servi-
ço é proporcionar mais comodi-
dade aos clientes, sem uma ex-
posição desnecessária ao am-
biente hospitalar e sem a neces-
sidade de deslocamento até as 
unidades de atendimento. Se 
for preciso, o médico clínico ge-
ral poderá solicitar exames, re-
ceitar medicamentos, tudo on-

-line. E, caso necessário, orientar 
os pacientes a buscarem o aten-
dimento hospitalar de urgência e 

DA REDAÇÃO

Os secretários municipais Vini-
cius Zerbetto (Gestão de Con-
vênios) e Márcia Gonzaga Faria 
(Cultura e Turismo) estiveram 
terça-feira (3) na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Pau-
lo (Alesp), na capital paulista, em 
busca de recursos para a reali-

zação de projetos culturais em 
Americana. Eles foram recebi-
dos pelo deputado Ataíde Teruel. 

“Teruel tem sido um parceiro de 
Americana, intermediou recur-
sos do governo estadual para 
programas do município e des-
tinou emendas para o desenvol-
vimento de nossa cidade”, decla-
rou Zerbetto. Os secretários pro-

tocolaram quatro propostas pa-
ra o recebimento de recursos es-
taduais: os projetos Sonhos e Lu-
zes de Natal, a revitalização da 
Escola Municipal de Música, a 
reestruturação do Teatro Muni-
cipal Elis Regina e a revitalização 
do auditório do Centro de Cultu-
ra e Lazer (CCL). “Fizemos um 
estudo completo das deman-

das de Americana na área cultu-
ral e apresentamos as propostas 
alinhadas ao projeto do prefeito 
Chico Sardelli, de bem acolher e 
oferecer Cultura, em sua diver-
sidade, a todos os americanen-
ses”, disse Marcia. Ricardo Hetzl, 
assessor institucional da Secre-
taria de Cultura e Turismo, tam-
bém participou do encontro.

PROJETOS

SECRETÁRIOS BUSCAM RECURSOS EM SP

Zerbetto, Márcia, Teruel e Hetzl, esta semana, na Alesp

DIVULGAÇÃO

SAÚDE

UNIMED LANÇA 
ATENDIMENTO ON-LINE

emergência, que permanece dis-
ponível nos hospitais de Ameri-
cana e Santa Bárbara d’Oeste. 

Outra vantagem é que não 
haverá cobrança de coparticipa-
ção pelo uso do serviço, que se-
rá realizado por meio da Cone-
xa Saúde, plataforma especiali-
zada em telemedicina.  Em caso 
de dúvidas ou para mais infor-
mações sobre o passo a passo 
de atendimento, deve-se aces-
sar o site https://www.unimed.
coop.br/site/web/santabarba-
ra/pronto-atendimento-online. 
O serviço é exclusivo para clien-
tes da Unimed local.

uma reunião de negócios, é um 
novo ponto de encontro do Ti-
voli. Além disso, o espaço tam-
bém pode ser utilizado para 
grupos de estudos, exposições, 
entre outras ações”, disse. Gus-

tavo Salvagnini, gerente geral 
do Tivoli Shopping, salientou o 
conforto oferecido no Cowor-
kinf FAM. “Queremos, com es-
te espaço, inaugurado em par-
ceria com a FAM e a Zuhause, 

proporcionar aos clientes, lojis-
tas e prestadores de serviços a 
oportunidade de trabalharem 
em um ambiente confortável, 
para descansar e aproveitar o 
shopping”, comentou.

Jhefferson Asbahr, Alex Ferreira, Gustavo Azzolini e Eleine Costa representaram a FAM

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

Agende pelo WhatsApp        19 99333-2209

VENHA
TREINAR

CONOSCO!

ANDRÉ CELEBRA “VITÓRIA IMPROVÁVEL”
AUTOMOBILISMO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A etapa de abertura do Im-
pério Endurance Brasil, en-
tre quinta-feira (28) e sábado 
(30), em Goiânia, tinha tudo 
para dar errado para o ame-
ricanense André Moraes Jr. e 
seus companheiros da Autlog 
Racing - Flávio Abrunho-
za, Cássio Homem de Mello e 
Gustavo Conde. Nos treinos, o 
Ford Mustang do time apre-
sentou fissura na junta do ca-
beçote, o que colocou em ris-
co a ida do carro #22 à pista. 
O problema foi resolvido com 

um produto da patrocinado-
ra Liqui Moly, que vedou o lo-
cal. Ainda assim, pairava no ar 
até onde o Mustang consegui-
ria chegar. O cenário, que era 
dramático, começou a mudar 
no classificatório, com a equi-
pe conquistando a pole posi-
tion por 0.017 centésimos.

Veio, então, a corrida. E o 
quarteto simplesmente al-
cançou a vitória na catego-
ria GT 4, superando a Merce-
des AMG de Renan Guerra, 
Leandro Ferrari, Marcelo Pisa-

Mustang do
piloto de
Americana
correu risco
de ficar fora

Durante a segunda etapa 
do TCR South America, sá-
bado (30), no autódromo 
de Interlagos, em São Pau-
lo, o piloto Fabio Casagran-
de encontrou com Bernard 
Charles Ecclestone, o Bernie 
Ecclestone, lenda no mundo 
do automobilismo - o britâ-
nico, hoje com 91 anos, foi 
presidente da FIA e é um 
dos nomes mais importan-
tes da Fórmula 1. O momen-
to foi registrado e postado 
nas redes sociais do espor-

tista de Americana. No cam-
peonato, Casagrande ocu-
pa o terceiro lugar na Clas-
se Trophy com 89 pontos, 
atrás apenas de Guilherme 
Reischl, líder com 123 pon-
tos, e Adalberto Batista, se-
gundo colocado com 119.

A próxima etapa será em 
Goiânia, nos dias 4 e 5 de 
junho. O TCR tem total de 
oito rodadas ao longo do 
ano, passando por autódro-
mos do Brasil, Uruguai e Ar-
gentina. (ZARAMELO JR.)

CASAGRANDE & BERNIE

REPRODUÇÃO FACEBOOK

ni e Vinicius Vale, também da 
Autlog Racing.

“Foi nossa vitória mais im-
provável. De 0 a 100, vive-
mos uma montanha russa (de 
emoções) muito rápida. Não 
iríamos nem largar, nem con-
seguir treinar, talvez classifi-
car”, contou André. “O proble-
ma no carro foi ajustado, não 
sanado totalmente. Fomos 
para o classificatório e fize-
mos a pole”, salientou.

Sobre a corrida, com qua-
tro horas de duração no Au-

tódromo Internacional Ayrton 
Senna, na capital de Goiás, o 
piloto de Americana comen-
tou que “adotamos estratégia 
conservadora, pois não sabía-
mos como seria o comporta-
mento do carro. Tivemos pro-
blema de temperatura, de óleo, 
de câmbio, pois (o carro) esta-
va sobrecarregado. Ainda as-
sim, conseguimos levar até o 
final num ritmo legal.”

André, que foi o quarto a pi-
lotar o Mustang e fechou a pro-
va, avaliou que “dentro das 

possibilidades que a corrida 
ofereceu, conseguimos encai-
xar bem, principalmente nos pit 
stops, e vencemos. Foi incrível!”

A segunda etapa do Impé-
rio Endurance está marcada 
para o próximo dia 21, em In-
terlagos. “As perspectivas para 
a temporada são muito boas, 
positivas. Temos um carro no-
vo, com menos bagagem que 
os demais, mas que é constan-
te e competitivo. Vamos traba-
lhar bastante no desenvolvi-
mento”, finalizou André Jr.

André Jr., nos boxes em Goiânia: vitória na abertura da temporada

RENATA MAFRA | DIVULGAÇÃO
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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

DOUG E MICHILINO GANHAM RODADA NO SAN MARINO
COPA RACEMAN

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Douglas Silva, o Doug, na ca-
tegoria A, e Douglas Michilino, 
na B, ganharam a terceira ro-
dada da Copa PDV de Kart Ra-
ceman, disputada no Kartó-
dromo San Marino, em Paulínia, 
sábado (30). Os dois tiveram 
bom ritmo nas duas corridas 
e garantiram o topo do pódio.

Na somatória de baterias, 
Doug totalizou 44 pontos. Na 
primeira, ele foi o segundo co-

locado na geral e o melhor da 
A; e na segunda, chegou em 
quarto no geral e na categoria. 
Daniel Macena, o Daniboy, que 
venceu a segunda corrida, fi-
cou em segundo lugar na eta-
pa com 41 pontos.

O pódio da categoria de 
elite, além de Doug e Dani-
boy, também teve Luiz Fer-
nando Paloni (Paloninho), ter-
ceiro colocado com 38 pon-
tos; Gustavo Valente (Gurga), 

Outro destaque
foi Daniboy,
que ganhou uma
corrida e cravou
melhores voltas

CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA A

PILOTOS PTS.
1º Ricardo Fittipaldi 125
2º Ricardo Zanatta 122
3º Gustavo Valente 103
4º Daniel Macena 91
5º Marcelo Assiz 74
6º Luiz Paloni 69
7º Douglas Silva 56
8º Rood Mark 52
9º Cristiano Aro 46
10º Adriano Rinalti 45
11º Fernando Ongaro 37
12º Caio Pinotti 33
13º Ricardo Aziz 32
14º Eduardo Rizzo 28
15º Ricardo Paloni 27

CATEGORIA B
PILOTOS PTS.

1º Douglas Michilino 123
2º Gustavo Pereira 118
3º Diogo Feltrin 89
4º Gilson Signori 82
5º Regis Franco 82
6º Alessandro Rodolpho 79
7º Alexandre Bissi 69
8º Rafael Zara 60
9º Gustavo Pires 52
10º Caio Pelisson 11

quarto com 36; e Ricardo Fit-
tipaldi, quinto com 34.

Já Michilino assegurou a pri-
meira posição no geral da ca-
tegoria B vencendo a corrida 
de abertura da rodada e che-
gando em 11º na segunda.  Ele 
somou 46 pontos, um a mais 
que Alessandro Rodolpho, que 
foi o segundo colocado.

Também foram ao pódio 
da categoria de acesso da Ra-
ceman: Regis Franco, terceiro 

com 44 pontos; Gustavo Perei-
ra, quarto com 30; e Alexandre 
Bissi, quinto com 25.

CORRIDAS
Na primeira corrida da quar-
ta etapa, Doug Silva largou na 
pole position e manteve-se à 
frente do pelotão até a quin-
ta volta, quando foi supera-
do por Douglas Michilino, que 
saiu em quinto e ganhou posi-
ções até chegar na liderança.

Dai até o final, Michilino 
manteve-se firme em primei-
ro lugar, praticamente sem 
ser incomodado, e completou 
as 30 voltas em 21m00s319, 
vantagem de 6s991 para 
Doug, que cruzou em segun-
do, e de 7s060 para Paloni-
nho, que foi o terceiro.

Com grid invertido entre 
os 10 primeiros, quem saiu na 
pole na segunda corrida do 
dia foi Alessandro Rodolpho. 

Ele segurou a posição até a 
terceira volta, sendo superado 
por Daniboy Macena, que an-
dou bem e garantiu a vitória, 
finalizando as 30 voltas em 
21m02s561, 1s996 à frente de 
Ricardo Zanatta, que chegou 
em segundo. Daniboy tam-
bém se destacou pelas vol-
tas mais rápidas nas duas ba-
terias: na primeira, ele cravou 
41s364 na 20ª; e na segunda, 
registrou 41s439 na 19ª.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE ABRIL DE 2022

Doug Silva andou algumas voltas à frente na primeira corrida e ganhou a etapa em Paulínia
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Hospital 24h
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o complexo PET mais
completo da região!

Germano Giusti, 26 -
Jd. Paulista, Americana/SP
@myourpet Daycare

19.99904-4440

DOUG E MICHILINO GANHAM RODADA NO SAN MARINO
Após a realização da tercei-
ra etapa da temporada 2022 
da Copa PDV de Kart race-
man, a briga pela liderança 
ficou ainda mais intensa. Na 
categoria A, que é a principal 
do campeonato, três pilotos 
já atingiram pontuação de 
três dígitos e abriram vanta-
gem para os demais: Ricardo 
Fittipaldi, primeiro coloca-
do com 125 pontos; Ricardo 
Romi Zanatta, segundo com 

122; e Gustavo Valente (Gur-
ga), terceiro com 103.

O mais próximo do trio de 
frente é Daniel Macena (Dani-
boy), que aparece na quarta 
posição com 91 pontos. Mar-
celo Assiz, que completa o 
Top 5, já ficou um pouco mais 
para trás com 74 pontos.

Na categoria B, que é a 
divisão de acesso, os seis 
primeiros colocados são to-
dos estreantes. Na ponta 

aparecem Douglas Michili-
no, que lidera com 123 pon-
tos, e Gustavo Pereira, que 
está em segundo lugar com 
118. Quem mais se aproxima 
da dupla neste momento é 
Diogo Feltrin, que soma 89 
pontos na terceira colocação. 
A quarta rodada da Copa Ra-
ceman está programada pa-
ra 26 de maio, a partir das 18 
horas, no KNO (Kartódromo 
Nova Odessa). (ZARAMELO JR.)

BRIGA POR LIDERANÇA FICA INTENSA

Fittipaldi (19), durante corrida em Paulínia, ocupa liderança da principal categoria

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE ABRIL DE 2022

PÓDIOS DA 3ª ETAPA

GUSTAVO VALENTE, DANIEL MACENA, 
DOUGLAS SILVA, LUIZ PALONI e RICARDO FITTIPALDI

GUSTAVO PEREIRA, ALESSANDRO RODOLPHO, 
DOUGLAS MICHILINO, REGIS FRANCO e ALEXANDRE BISSI

CATEGORIA A

CATEGORIA B
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Vanessa, Nádia Flávia, Fernanda e Milene foram as finalistas entre as mulheres Hog, Bruno, Ricardo e Guilherme fizeram a final masculina em melhor de 3 sets

VILLAGIO APONTA CAMPEÕES DE INTERNO
BEACH TENNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O Residencial Villagio, na re-
gião da Chácara Letônia, em 
Americana, promoveu durante 
o final de semana (30 e 1) a pri-
meira edição de seu torneio in-

terno de beach tennis, que con-
tou com a participação de 30 
jogadores - todos moradores 
do condomínio. No feminino, as 
campeãs foram Fernanda Bo-
si e Milene Fiorotto, que na final 
ganharam de Nádia Flávia Pon-
te e Vanessa Ferreira em set úni-

co por 6/1. No masculino, o título 
ficou para Hog do Nascimento e 
Bruno Fiorotto, que derrotaram 
Ricardo Porto e Guilherme Pa-
gani por dois sets a um, parciais 
de 4/3, 2/4 e 4/2. Houve premia-
ção em troféus aos campeões e 
vices. A próxima edição do In-

terno do Villagio está agendado 
para julho, entre os dias 29 e 31.

CIRCUITO
O Circuito de Beach Tennis Se-
ries, com seis etapas progra-
madas para a temporada, tem 
abertura este mês, entre os 

dias 27 e 29, no Club Panserini, 
em Capivari. As inscrições pa-
ra duplas femininas, masculi-
nas e mistas estão abertas pe-
lo site Raquetinha.Com e pe-
la plataforma LetzPlay. As ou-
tras etapas serão na Arena Pi-
ra, em Piracicaba, de 10 a 12 de 

junho; Centro Esportivo Zero a 
Zero, em Americana, de 24 a 26 
de junho; CFT, em Limeira, de 8 
a 10 de julho; Winner Academia, 
em Santa Bárbara d’Oeste, de 5 
a 7 de agosto; e Ravenna Beach 
Tennis, em Alphaville, São Paulo, 
entre 26 a 28 de agosto.
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O Treinão de Corrida do Traba-
lhador distribuiu R$ 3 mil em di-
nheiro aos primeiros colocados 
na classificação geral, tanto no 
masculino como no feminino. Os 
corredores também levaram tro-
féus para casa, além de brindes. 
Por categoria de faixa etária, fo-
ram entregues troféus aos três 
primeiros colocados nos dois nai-
pes. E todos os participantes da 
prova ganharam medalhas per-
sonalizadas. Os ganhadores por 
faixa etária foram os seguintes;
MASCULINO Gabriel Pires 
Macedo (Só os Fortes - 15/19 
anos), Genilson de Jesus Santos 
(Fisio Malteze - 20/29 anos), 

Josimar Ribeiro (Top Training - 
30/39 anos), Edmilton Santos de 
Oliveira (Paito Motors - 40/49 
anos), Magno Eduardo de Moraes 
(Top Training - 50/59 anos), 
Carlos Fernandes Costa (Asafe 
- 60/69 anos), José Gioli (Top 
Training - acima de 70 anos).
FEMININO Lara Fernandes 
(Dantas Run - 15/19 anos), Helen 
Cristina Lopes Roque (Só os Fortes 
- 20/29 anos), Andressa Silva (Etiq 
Plast - 30/39 anos), Rosangela dos 
Santos Natal (Top Training - 40/49 
anos), Lúcia Elena Reami Pinesso 
(S2 Assessoria - 50/59 anos), 
Zelinda Padovan (Grupo Solo - 
acima de 60 anos) (ZARAMELO JR.)

Anito, Jânio, Natal e Valdir cuidaram da organização

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

COMPETIÇÃO DISTRIBUI
PRÊMIO EM DINHEIRO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Antonio Marco Pereira de 
Araújo, da Top Training de 
Americana, e Kleidiane Bar-
bosa Jardim, da K&B Runers 
de Itatiba, foram os vencedo-
res no geral do Treinão de Cor-
rida do Trabalhador, prova de 
5km que aconteceu na manhã 
de domingo (1), com largada e 
chegada no Bike Hotel Sports, 
e passagem por ruas e aveni-
das do Jardim Terramerica e 
Parque Universitário.

Em ritmo forte, Antonio 
Marco fechou o percurso em 
15m01, vantagem mínima pa-
ra Rodrigo Dantas (Dantas 
Run), que foi o segundo colo-
cado com 15m02. Em terceiro 
lugar, com o tempo de 15m08, 
chegou Lucas Bissoli (Prenda 
Gaúcha), enquanto Edson Ti-
burcio Alves (biil de Mairinque) 
cruzou em quarto com 15m28. 
Luan Bissoli (Prenda Gaúcha), 
com 15m35, completou o Top 
5 da prova masculina.

Kleidiane venceu entre as 
mulheres com a marca de 
17m25, seguida por Natália 
Painelli (S2 Assessoria), se-
gunda colocada com 18m23; 
Danielli Fernandes (Prenda 

Gaúcha), terceira com 19m02; 
Juliana de Almeida Scher (Al-
meida), quarta com 19m47; e 
Andréia de Oliveira dos San-
tos da Silva (Superação), quin-
ta com 20m14.

O Treinão teve a participa-
ção de mais de 350 corredo-
res de Americana e outras ci-
dades do Estado, superando 
a expectativa inicial dos orga-
nizadores, que estimavam em 
torno de 250 atletas. A prova 
teve organização de Anito Pi-
nheiro Alves, Jânio de Souza 
Castilho Soares, Silvio Natal e 
Valdir dos Santos.

“Não é fácil fazer uma prova, 
dá bastante trabalho, mas vale 
muito a pena. Foi muito baca-
na esse Treinão. Estamos satis-
feitos”, disse Jânio. Antonio Marco vibra com vitória em Americana

MARCO E KLEIDIANE VENCEM TREINÃO
CORRIDA DO TRABALHADOR

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE MAIO DE 2022
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RIO BRANCO FAZ JOGO DE “6 PONTOS” EM ITAPIRA
Depois da convincente vitó-
ria sobre o Paulista por 3 a 
0, sábado (30), em America-
na, o Rio Branco vai a Itapi-
ra, amanhã (7), para jogo de 

“6 pontos” contra a Itapiren-
se. O duelo, marcado para as 
15 horas, no Estádio Munici-
pal Coronel Francisco Viei-
ra, é válido pela terceira ro-
dada do Campeonato Pau-

lista da Segunda Divisão. O 
Rio Branco, do técnico Be-
tão Alcântara (ao centro), e 
a Itapirense são os ponteiros 
do Grupo 4 com 4 pontos 
cada. O vencedor deste sá-
bado isola-se na liderança e 
ganha moral para a sequên-
cia da Bezinha. A classifica-
ção ainda mostra Amparo e 
Independente, com 2 pon-

tos, União São João e Pau-
lista, com 1. Além de Itapi-
rense x Rio Branco, a rodada 
do G4 também terá Paulista 
x Independente, em Jundiaí, 
e União São João x Amparo, 
em Araras. Com uma vitó-
ria e um empate, o início de 
campeonato do Rio Branco 
é animador. O time tem mos-
trado qualidades.

ISABELA ALCANÇA ÍNDICE 
PARA BRASILEIRO ABSOLUTO
Nadadora de Americana, 
Isabela Vitor Piragine, de 
15 anos, alcançou índice na 
prova dos 200 costas pa-
ra disputar o Campeonato 
Brasileiro Absoluto - Tro-
féu José Finkel 2022, que 
acontece de 13 a 17 de se-
tembro, em Recife, capital 
de Pernambuco. Durante 
o Torneio Regional da FAP 
(Federação Paulista de 
Natação), sábado (30), no 
Nosso Clube, em Limeira, 
Isabela cravou 2m24s39, 
sendo vice-campeã na ca-
tegoria juvenil, carimban-
do passaporte para o Br 
Absoluto - o índice era de 

2m24s70. Em Limeira, Isa-
bela também foi campeã 
nos 100 costas e vice nos 
200 e 800 livre. Na ma-
nhã de domingo (1), Wag-
ner Piragine Junior, pai de 
Isabela, me ligou radian-
te. Exalava felicidade pe-
la conquista da filha. Ce-
lebração justíssima. Isabe-
la nada desde os seis me-
ses de vida. Isso mesmo: 
seis meses! Aos três me-
ses, teve pneumonia viral. 
Foi guerreira e superou o 
vírus sincicial. Na Nata-
ção Americana desde 2017, 
tem evoluído no esporte 
que escolheu para a vida.

BARBOSA
PARTICIPA
DO IRONMAN
Coach da Triaction Team de 
Americana, William Barbosa 
vai disputar o Ironman Brasil 
2022, marcado para o próximo 
dia 29, em Jurerê Internacional, 
que fica na região norte de Flo-
rianópolis, em Santa Catarina. 
A prova tem 3,8km de natação, 
180,2km de ciclismo e 42,2km 
de corrida. De acordo com 
Thiago Cia, amigo e responsá-
vel pela gestão de marketing 
de Barbosa, será o sétimo iron-
man do triatleta americanense. 
Anteriormente, ele esteve em 
Florianópolis, em 2008 e 2010; 
Cozumel, no México, em 2011 e 
2012; Los Cabos, também no 
México, em 2013; e Mar del Pla-
ta, na Argentina, em 2018. Wil-
liam Barbosa é da categoria 
M3539. Ele está treinando em 
Boca Raton, na Flórida, nos Es-
tados Unidos, onde fica até o 
dia 15. Sua expectativa é com-
pletar a prova em Jurerê com 
tempo abaixo de 10 horas.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE JANEIRO DE 2016DIVULGAÇÃOZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE ABRIL DE 2022
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Depois de ser campeão na 
Winner Academia de Santa 
Bárbara d’Oeste, no início de 
abril, o tenista americanen-
se Marco Rigue fechou o mês 
conquistando mais um título 
da categoria 11M. Desta vez, ele 
venceu o 30º Clube de Campo 
Open de Tênis, semana passa-
da, em Piracicaba.

Marco ganhou os três jo-
gos que disputou. Nas quartas, 
aplicou duplo 6/0 sobre Gus-
tavo Biondo Nascimento. Nas 
semifinais, bateu Nicolas Ro-
drigues por 6/2 e 6/3. E na fi-
nal, superou Lucca Cossa Bas-
so Vianna por duplo 6/3.

Com mais um título, Mar-
co subiu duas posições no 
ranking da Federação Pau-
lista de Tênis (FPT) e já é 
o quarto melhor do Esta-
do em sua categoria com 
2.505 pontos, atrás apenas 
de Bernardo Pereira (primei-
ro com 6.060), Henrique Al-
meida Souza (segundo com 

4.365) e Rodrigo Fadel Altieri  
(terceiro com 3.234).

João Pedro Rigue, irmão 
de Marco, também disputou 
o torneio em Piracicaba e foi 
até as quartas de final da ca-
tegoria 14M, perdendo para 
Cayke Oliveira por 6/4, 0/6 
e 6/10. Ele subiu uma posi-
ção no ranking e agora é o 21º 
com 1.385,25 pontos.

Além dos irmãos Rigue, 
também foram às quadras 
do Clube de Campo os tenis-
tas Gustavo Nascimento, Gael 
Maria, Miguel Ferreira e Nico-
las Siqueira. Todos fazem par-
te da equipe de competição da 
Winner Academia, comandada 
pelo head coach Lucas Cunha 
(Little). (ZARAMELO JR.)

MARCO FATURA TÍTULO
E JÁ É O 4º DO RANKING

TÊNIS TÊNIS DE MESA

BERTOLASSI FICA EM 3º
NA LIGA METROPOLITANA

Jogador da
Winner saltou
duas posições
com vitórias
em Piracicaba

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O mesatenista Samuel Berto-
lassi, da equipe de America-
na, ficou em terceiro lugar na 
quarta etapa da Liga Metropo-
litana, que aconteceu em Mo-
gi Guaçu, domingo (1). No total, 
16 jogadores disputaram a ca-
tegoria mirim e Bertolassi teve 
desempenho positivo, garan-
tindo presença no pódio.

A etapa de Mogi Guaçu re-
uniu mesatenistas de 26 equi-
pes da região e Americana 
terminou em nono lugar na 
classificação geral, somando 
120 pontos. O resultado dei-
xou satisfeito o técnico Mau-
rel Luchiari.

Os jogadores americanen-
ses voltam a competir no pró-
ximo dia 15, em Piracicaba, em 
etapa da Liga Paulista de Tênis 
de Mesa.

Bertolassi (de vermelho) teve desempenho positivo

DIVULGAÇÃO

Marco Rigue foi campeão de dois torneios federados

ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE FEVEREIRO DE 2022
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Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

FOTOS: MARLON OLIVEIRA

Após meses de expectativa, 
o World American Bar, espa-
ço aconchegante e sofisticado 
inspirado nos tradicionais pubs 
americanos, reabriu as portas 
em alto estilo. Localizado na 
área central de Americana (Rua 
Cândido Cruz, 838), o bar cha-
ma atenção pelas instalações, o 
ambiente charmoso, a gastro-
nomia deliciosa e a ampla carta 
de drinks, inclusive autorais. No 
comando da noite, gerenciando 
o espaço, o chef e empresário 
Dom Marco Di Benedetto.

A decoração traz a harmo-
nia do rústico chic inspirado 
nos saloons americanos. Am-

bientes integrados e, no térreo, 
o destaque fica para os bistrôs 
e mesas, iluminação arquite-
tural e teto com imensas TVs 
de 55”. No mezanino, desta-
que para o efeito de plotagem 
com fotos de grandes ícones 
do universo country.

Ao lado do casal Priscila 
Campos e Carlos Alves, pro-
prietários do espaço, Dom 
apresentou o novo conceito 
World American Bar numa re-
cepção apenas para convida-
dos e influenciadores, que fes-
tejaram os aniversariantes do 
mês de abril. Bem vindos a um 
autêntico american bar!

Dom Marco Di Benedetto e Sirclei Fatoretto Herb Carlini e Valéria Alves Siqueira

Pedro Pinesi e Wilson Garcia

Elisangela Chinelato e José Carlos MatediNatalie Gomes

Wagner Sanches no click com os influenciadores 
aniversariantes do mês: Maurício Godoy, 

Dani Crispi, Kétula de Paula, Matheus Lima, 
Alessan Silva, Celinha Souza e Ale Mara
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VELINHAS!
Comemorando idade nova 
nessa sexta os aniversariantes 
Edinei de Cristo, Neusa 
Thomann, Gustavo Malufe, 
Samuel Moura Costa, Ana 
Lucia Klein Zimath, Vera 
Argentin, Juliana Sestari e 
Marcia Scursoni. No sábado, 
apagam velinhas: Danilo 
Oliveira, Sarita Rampi Calixto, 
Fernando Guidolin, Regiani 
Forti, Marta Janice Guidolin e 
Marcelo Beccaro. E domingo, 
Siane Santarosa Pascote (foto), 
Kelli Fernanda, Michelle Rangel, 
Juliana Malacarne, Alexsandra 
Dalafiori e Rosangela Succi são 
aniversariantes do Dia das Mães.

EDIL TRUCOSO!
Ai ai ai... E o tal vereador da city, que 
gosta de andar sempre alinhado e 
botar banca quando o assunto é moral 
e bons costumes?! O detalhe é que o 
fuefo anda fugindo do oficial de justiça. 
O ‘virtuoso’ edil está com ação de 
despejo, pois não paga há meses o aluguel 
do salão comercial. Chicotada no igrejado e com força!

Marcia Tonini Tonini,
aniversariante
do mês

Milena Dafne e
Rafael Baldini Tobaldini

A advogada Beatriz Frezzarin
com Matheus Pedro Nadin Neia Basso e a filha MaitêNayara Dias e Bruno Degaspari

Lucielia e Osmar Tardelli

Felipe Medon e Carol Moura

Carlos Alves e Priscila Campos
Karlinha Ribeiro
e Wagner Martin Kelly Favero e Willian TiãoAnyara e Douglas Carraro

Adriana Politano

Vanessa Sotto
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RANKING WINNER DEFINE ACESSOS
TÊNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Com o final do primeiro qua-
drimestre da temporada 2022, 
o Ranking Winner de Tênis de-
finiu os acessos entre os gru-
pos - do B para o A e do C pa-
ra o B. Nesta 1ª fase do torneio, 
que reúne mais de 150 jogado-
res no complexo de saibro da 
Winner Academia, não hou-
ve descenso para alinhamento 
entre as chaves. Nos próximos 
dois semestres, porém, haverá 
o “sobe e desce”.

Do Grupo B subiram pa-
ra o A os sete melhores dos 
quatro primeiros meses do 
ano: Rodrigo Massaro, Daniel 
Celis, Bruno Andrade, Diego 
Castanharo, Charles Macedo, 

TOP 6
GRUPO A

JOGADORES PTS.
1º Edson Couto 229
2º Márcio Aguiar 220
3º Jefferson Morais 207
4º Ronaldo Lincoln 204
5º Guilherme Vitti 199

6º Mateus Creato 198
GRUPO B

JOGADORES PTS.
1º Rodrigo Massaro 240
2º Daniel Celis 224
3º Bruno Andrade 210
4º Diego Castanharo 208
5º Charles Macedo 191
6º Matheus Furlan 185

GRUPO C
JOGADORES PTS.

1º João Marcos 248
2º Michael Bisteca 241
3º Caco Rondelli 235
4º Rodrigo Menegatti 234
5º Gustavo Leone 228
6º Fabrício Branco 228

45+
JOGADORES PTS.

1º Caco Rondelli 226
2º Marcos Dantas 223
3º Junior Sacilotto 221
4º Pedro Sandoval 220
5º Rodney Silva 213
6º Fernão Brandão 201

Matheus Furlan e Alexander 
Zivkovic. Já do Grupo C para 
o B, 10 tenistas conquistaram 
o acesso: João Marcos, Mi-
chael Denegri (Bisteca), Car-
los Rondelli (Caco), Rodrigo 
Menegatti, Gustavo Leone, 
Fabrício Branco, Ricardo Lou-

renço, Matheus Couto, Rodri-
go Bonini e Murilo Oki.

Com essa movimentação, o 
Grupo A passa a ter 30 joga-
dores, mesmo número do B. Já 
o Grupo C fica com aproxima-
damente 70 tenistas. O Grupo 
45+, que é a novidade da tem-
porada, tem 32 participantes.

LIDERANÇA
Edson Couto fechou o quadri-
mestre como líder do Grupo 
A com 229 pontos, 9 a mais 

que o segundo colocado Már-
cio Aguiar. No Grupo B, Ro-
drigo Massaro e Daniel Ce-
lis mantiveram os primeiros 
lugares com 240 e 224 pon-
tos, respectivamente, posi-
ções que já ocupavam ao final 
do trimestre.

No Grupo C, João Marcos 
saltou para 248 pontos e sal-
tou para a liderança, superan-
do Michael Bisteca, que caiu 
para a segunda posição com 
241. e no Grupo 45+, o novo lí-
der é Caco Rondelli, que che-
gou a 226 pontos, 3 a mais que 
Marcos Dantas, que estava em 
primeiro e agora é o segundo.

O Ranking Winner con-
ta com tenistas de America-
na, Santa Bárbara d’Oeste, Li-
meira, Cosmópolis, Artur No-
gueira, Nova Odessa, Suma-
ré, Hortolândia, Campinas, 
São Paulo e Piracicaba. O tor-
neio é dividido em três qua-
drimestres, sendo que, ao fi-
nal do terceiro, em dezem-
bro, os oito melhores de ca-
da grupo classificam-se para 
o Finals, que acontece em ja-
neiro do próximo ano.

7 melhores
do Grupo B
subiram à
elite da
competição
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2Caco Rondelli subiu para Ranking B e lidera no 45+
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O dia 30 de março de 2022 ja-
mais sairá da memória (e da 
alma) dos amigos Matheus 
Furlan, 26 anos, vendedor da 
Winner Store, e Gabriel Ro-
drigues dos Santos, 25 anos, 
que trabalha na área de trans-
porte. Eles moram na mesma 
rua, no Jardim Belo Horizon-
te, em Santa Bárbara d’Oeste, 
e foram protagonistas de um 
momento que poderia ter si-
do trágico, mas que terminou 
com final mais do que feliz.

No início da noite daquela 
quarta-feira, por volta das 18 
horas, Matheus e Gabriel esta-
vam fazendo treino de corrida 
na pista do Centro Social Ur-

bano de Santa Bárbara e, em 
determinado momento, nota-
ram que um senhor observa-
va uma movimentação mais 
intensa no lago do Parque dos 
Ipês, que fica ao lado.

Os amigos, então, foram até 
aquele ponto e viram que um 
adolescente, com idade entre 
15 e 16 anos, estava se afogan-
do. Imediatamente, pularam 
a grade que separa os espa-
ços esportivos, mergulharam 
no lago e conseguiram tirar o 
garoto da água. O menino, se-
gundo eles, estava desacorda-
do, mas rapidamente recupe-
rou a consciência.

Algum tempo após o salva-
mento, Matheus e Gabriel fo-
ram para suas casas e ficaram 
de se encontrar um pouco mais 
tarde para assistir São Paulo x 

Matheus e
Gabriel faziam
treinamento
de corrida no
centro social

DEPOIMENTO

O JOGO soube do episó-
dio recentemente e foi até a 
Winner Academia, onde Ma-
theus Furlan trabalha, para 
conversar com o vendedor. 
Confira o depoimento!

“Eu e o Gabriel moramos 
na mesma rua há mais de 20 
anos, mas nos conhecemos 
e ficamos mais próximos há 
uns dois anos. Havíamos co-
meçado a correr fazia umas 
três semanas. Naquela quar-
ta-feira, ele disse que talvez 
não desse para ir, mas falei 
que não podíamos falhar.

Quando chegamos no 
centro social, vimos que havia 
um grupo de garotos jogando 
futebol no campo do Parque 
dos Ipês. Já tava começando 
a ficar bem escuro e, no meio 
de uma volta, nos chamou a 
atenção o fato de um senhor-
zinho estar olhando para o la-
go que tem perto do campo.

Fomos até ele e vimos 
que alguém estava se afo-
gando. De onde estávamos 
até o lago, acho que dava uns 
30 metros. Passamos pe-
la grade e mergulhamos. A 
água era barrenta e o menino 
tinha desmaiado. Consegui-
mos tirá-lo, fizemos um rá-
pido procedimento, ele cus-
piu a água e voltou a respi-
rar. Perguntamos o que havia 

acontecido e os amigos dele 
disseram que estavam jogan-
do futebol, que a bola caiu no 
lago e que ele falou que sa-
bia nadar. Ele pulou, mas co-
meçou a afundar. Foi então 
que a aglomeração chamou 
a atenção do senhor que es-
tava caminhando. Não pas-
sou nada pela nossa cabeça 
a não ser correr para salvar o 
moleque. Adrenalina total.

Algumas situações deixa-
ram claro que, de fato, na-
da acontece por acaso. En-
tre elas é que naquele dia fi-
zemos o percurso inverso 
do que estamos acostuma-
dos. Se tivessemos corren-
do como sempre fazemos,  
provavelmente não teríamos 
visto o senhor que desper-
tou nossa atenção.

Saímos de lá. Cada um foi 
para sua casa. A gente tre-
mia. Contamos para nossas 
famílias tudo que havíamos 
passado. Uma mistura de 
sensações, de sentimentos.

Como tínhamos combina-
do de ver a final do Paulistão 
juntos, o Gabriel foi em casa 
mais tarde. Quando ele che-
gou e vi sua camiseta, enten-
di o novo sentido de nossas 
vidas. Na camiseta estava es-
crito “Unknown heroes” (he-
róis desconhecidos)...”

AMIGOS DE SB SALVAM
ADOLESCENTE EM LAGOA

HERÓIS

Palmeiras, no primeiro jogo da 
final do Campeonato Paulista.

Quando Gabriel chegou 
na casa de Matheus, o vende-
dor se emocionou ao ver a ca-
miseta que o amigo usava. “O 
Gabriel não manja quase na-
da de inglês e na camiseta de-

le estava escrito ‘Unknown he-
roes’. Perguntei se sabia o que 
significava e ele disse que não. 
Quando falei que era ‘heróis 
desconhecidos’, eu e ele en-
tendemos um pouco mais do 
que havíamos vivido horas an-
tes”, contou Matheus.

Os amigos Gabriel Santos e Matheus Furlan: salvamento de garoto em Santa Bárbara

ZARAMELO JR. | O JOGO | 3 DE ABRIL DE 2022
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Os jogos desta semana do 64º 
Campeonato PHS Samaritano 
Saúde de Minicampo, no Fla-
mengo, prometem ser cercados 
de muita adrenalina. Todas as 
categorias estão em momento 
decisivo e por isso a disputa tem 
ficado cada vez mais intensa.

Nas categorias jovem, inter-
mediária e super senior, have-
rá a definição dos confrontos 
das quartas de final. No senior, 
a repescagem apontará quais 
os dois times que se juntarão 
a EF Manutenção, JDM Contá-
bil, A&J Lavanderia, Grupo Fu-
tura, Nova Pet e Supermerca-
dos Pague Menos nas quartas. 

E no feminino, acontece o jogo 
de ida de uma das semifinais.

A programação da sema-
na começou ontem (5), com 
o master definindo os jogos 
das quartas e o super master 
apontando quem avança dire-
to às quartas (o Mirafer era o 

JOGOS NO FLAMENGO 
PROMETEM ADRENALINA

MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr @zaramelojr

Após a realização de sete 
jogos, o Orion Cores lidera 
o Campeonato “José Rober-
to Bardi” de Futebol Society, 
que movimenta sete times 
no Castor, aos sábados à 
tarde. O time soma 18 pon-
tos e tem 86% de aproveita-
mento. Na cola vem o Saci-
lotto Contabilidade, com 15 
pontos e índice de 71%.

Orion e Sacilotto abri-
ram boa vantagem para os 
demais e praticamente es-
tão garantidos nas semifi-
nais - ao final da 1ª fase, os 
três melhores passam dire-
to e os demais vão para a 

repescagem em busca da 
quarta vaga. Atrás de Orion 
e Sacilotto estão Café Amo-
rino e Vedras, ambos com 9 
pontos; Zanqueta e ISB Con-
tábil, com 8; e Soul, com 5. A 
briga pela artilharia está in-
teressante e três jogadores 
são os destaques, cada um 
c om 14 gols: Bruno Sacilot-
to, do Sacilotto Contabilida-
de; Gabriel Bibico, do Soul; e 
Patrik Neves, do Vedras.

A rodada de amanhã (7) 
terá três jogos: Zanqueta x 
Amorino, às 14h45; Vedras x 
Sacilotto, às 16 horas; e ISB 
x Orion, às 17 horas. O Cas-
tor Society fica na rua For-
tunato Faraone, 555, no 
bairro Girassol.

SOCIETY

ORION CORES LIDERA 
TORNEIO NO CASTOR

Bruno Sacilotto é um dos artilheiros com 14 gols

DIVULGAÇÃO

No feminino,
briga pela
vaga à final
tem início
neste sábado
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HOJE (6)
SUPER SENIOR

19h Ecosu Sucatas x Etanin Confecções
19h Prato Quente x 4R Veículos
19h Perena Seguros x Colin’s Ferramentas
20h Americana Guinchos x Lider Fast

SENIOR
19h Red Hot x Giro Contábil
20h Porccino Torresmos x Top Collor

AMANHÃ (7)
INTERMEDIÁRIA

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

JOVEM
14h15 Restaurante Sushidô x Ameripesca
14h15 Agicorr Corretora x Major Louge
15h20 Ameristamp x Kintal Lanches
15h20 Roll Seladora x Bazanella Sucatas

FEMININO
16h30 MagSac Embalagens x Cia do Milho

PROGRAMAÇÃO DE JOGOS

único garantido antes da roda-
da) e quem terá de passar pe-
la repescagem.

Até aqui, os artilheiros são 
João Vitor, do Agicorr Coretora, 
com 20 gols no jovem; Rafael 
Monteiro, do Placeone, com 
25 gols na intermediária; Lui-

gi Marcello, do EF Manutenção, 
com 13 gols no senior; Cléber 
Freitas, do Ecosu Sucatas, com 
18 gols no super senior; Edinei 
Rinaldi, do Castelinho, com 14 
gols no master; João Alber-
to, do Mirafer, com 11 gols no 
super master; e Maria Eduar-

da, do Cia do Milho, com 8 gols 
no feminino. Com encerramen-
to previsto para junho, o cam-
peonato do Flamengo movi-
menta centenas de sócios divi-
didos em 52 times de sete ca-
tegorias no adulto e em 17 ti-
mes de três categorias de base.

No super sênior, rodada desta sexta-feira define jogos das quartas de final
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DR. RAFAEL DE BARROS

SEMIFINAIS AGITAM A COPA MAGSAC
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A próxima semana promete 
ser agitada na sede náutica do 
Rio Branco com a realização 
das semifinais de duas catego-
rias da Copa MagSac Embala-
gens de Minicampo. Na terça-

-feira (10), pela intermediária, 
haverá Supermercado Salto 
Grande x Tigre 1913 e Spazio 
Beach x Rio Branco. Na quar-
ta (11), pelo senior, acontecem 
os confrontos Gran Plus x L&L 
Express e Eurocont x Marce-

naria Paparotti. Nos dois dias, 
o primeiro jogo acontece às 
19h15 e o segundo às 20h30.

Em caso de empate no tem-
po normal, está prevista a rea-
lização de prorrogação de 
10x10 minutos. Persistindo a 
igualdade, Salto Grande, Spa-
zio Beazh, Gran Plus e Euro-
cont carimbam passaporte à 
decisão do título por terem 
melhor campanha que os ad-
versários. Nos jovens, amanhã 

(7) será disputada a 11ª rodada: 
Renan de Angelo Assessoria x 
Alumiaço e Peol Ar Condicio-
nado x Fogo Nobre Churrasca-
ria, às 15 horas; Andrade Con-
tábil x Posto 7 e Z Sport x Del-
la Vita, às 16 horas.

E no super senior, a 14ª ro-
dada está programada pa-
ra quinta-feira (12): Casa do 
Construtor x Posto 7, Amantex 
Confecções x Pé de Chumbo 
e Microgestão Sistemas x MB 
Celulares, às 19h15; e Kdecore x 
Vidromania e Estrudena x Alu-
miaço, às 20h30.

O campeonato deste pri-
meiro semestre está sendo em 
homenagem a Fleury Oreste 
Ribeiro e Ruiter Batistuzzi, am-
bos falecidos e que foram con-
selheiros do Rio Branco.

Empate no
tempo normal
leva definição
das vagas
à prorrogação

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A disputa por vagas diretas 
e vantagens na próxima fa-
se do campeonato de mini-
campo do Veteranos conti-
nua forte. Na intermediária, 
Supermercados Pérola (23 
pontos) e Optilar Óptica (21) 

lutam para ir direto às semi-
finais. No senior, a luta pe-
la vaga envolve Jóia Calça-
dos (23 pontos), JRT Hobbies 
(21), Casa do Construtor (20) 
e Dama Bier (19) - apenas um 
carimba o passaporte.

No master, o Help Parafu-
sos (23 pontos) praticamente 
garantiu o primeiro lugar, mas 
as demais posições estão to-
talmente indefinidas - a dife-
rença entre o segundo colo-
cado e o oitavo é de apenas 4 
pontos. Restam mais duas ro-
dadas para que se saiba quem 

joga contra quem nas quartas 
de final. E no super master, o 
Ecosu Sucatas (27 pontos) já 
está nas semifinais. Há mais 
duas vagas livres e os mais co-
tados são Gonzaga Engenha-
ria (18 pontos) e Mirafer Side-
rúrgica (16). A programação 
de jogos deste final de semana, 
no clube de campo do Vetera-
nos, é a seguinte:
HOJE (6)
SENIOR
19h Tec Têxtil x JRT Hobbies
20h15 Casa do Construtor 
x Termo Americana

MASTER
19h Tabatex x Help
20h15 Distema Decorações 
x Galmar Ferramentas
AMANHÃ (7)
INTERMEDIÁRIA
15h JRT Hobbies x Ecosu Sucas
16h10 Persianas 
Souzaflex x Z Sport
17h20 Linhas São Vito x Pérola
SENIOR
15h45 Joia Calçados x Ecosu
16h55 Dama Bier x Bar do Zé Carlos
MASTER
15h45 Acapulco Imóveis x Ecosu
16h55 Posto São Vito x Hitscolor

VETERANOS MANTEM DISPUTA FORTE

Jogos no Veteranos prometem bastante intensidade

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

Alumiaço e Z Sport estão entre os melhores times dos jovens na sede náutica

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