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A nadadora Manuela Sega, de
14 anos, vem numa sequência
incrível de vitórias e recordes. P. 5
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ESPORTE, SAÚDE E BEM-ESTAR

ROBERTA TRAVASSOS
roberta@acaciadeamericana.com.br

6 BENEFÍCIOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA

S

e me perguntarem qual
é o suplemento que
mais vale a pena investir, a Creatina é minha resposta na ponta da língua. Além de
auxiliar em todo o desempenho
físico de atletas, traz inúmeros
benefícios para a saúde de adolescentes a idosos, desde o desenvolvimento e ganho de massa muscular, à melhora cognitiva.
A Creatina é uma substância natural produzida pelo nosso organismo e armazenada
em nossos músculos. Assim,
é a primeira fonte que o corpo procura para realizar exercícios que exijam força, seja

uma caminhada, subir uma escada, ou fazer um treino pesado de musculação.
Pode ser reposta pela nossa alimentação, encontrada
em alimentos de origem animal, como carnes, ovos e laticínios. Porém, se torna a suplementação para quem deseja
aquela força e explosão na hora dos treinos, melhora na performance, e no ganho de massa magra. Traz inúmeros benefícios para o nosso organismo,
os seis principais são:
1. AUMENTO DA FORÇA

A suplementação eleva o nível

de creatina no músculo e con- lo aumento da força o procestribui para o armazenamen- so se torna mais tranquilo.
to de energia durante os intervalos dos exercícios, fator que 4. SUPLEMENTO
colabora para o aumento do INDICADO PARA IDOSOS
tamanho e volume muscular.
Evita a perda da memória e
desenvolve a inteligência, além
2. GRANDE MELHORA NA
de aumentar a massa magra,
PERFORMANCE DO TREINO
que é naturalmente perdida na
Ajuda atletas dando mais for- terceira idade.
ça e explosão para a execução
5. GRANDE ALIADA
do exercício.

ou depois do treino, mas sim em
qualquer horário do dia, pois seu
Suas principais fontes são de efetivo vem com o uso repetido
origem animal, portanto, a su- e acumulativo. A melhor forma
plementação é uma alternativa de suplementar é a creatina mopara a sua reposição em pes- noidratada e de preferência com
soas com esse estilo de vida.
o selo da creapure, que tem um
Muitas pessoas têm medo de processo de produção mais limsobrecarregar os rins e fígado, pa e de melhor qualidade.
porém, isso já foi desmistificado,
sendo comprovado que é um
suplemento muito seguro, e, na ROBERTA TRAVASSOS
NO EMAGRECIMENTO
verdade, mantém a saúde dos Farmacêutica da Acácia
3. AJUDA NA
Junto com a melhora da per- órgãos. O uso deve ser de 0,08g Farmácia de Manipulação
RECUPERAÇÃO MUSCULAR
formance e o aumento da for- de kg peso corporal e adminis- e especialista em nutrição
A creatina repõe a energia gas- ça, os treinos se tornam muito trado uma vez ao dia, diluído em ortomolecular, nutracêutica
ta no exercício, o que auxilia na mais produtivos, ajudando na uma bebida da sua preferência. clínica, fitoterapia e
Não precisa ser utilizado antes nutrição esportiva.
recuperação do músculo e, pe- perda de peso
6. MELHOR OPÇÃO PARA
VEGANOS E VEGETARIANOS
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AMANHÃ

MINICAMPO

INTERMEDIÁRIA

VETERANOS
DEFINE OS
JOGOS DO
MATA-MATA
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A fase de classificação do 62º
campeonato de minicampo do
Veteranos será fechada esta
semana, definindo os jogos do
mata-mata de três categorias.
O Supermercados Pérola, líder
da intermediária com 26 pontos, é o único time com passaporte carimbado às semifinais.
Tanto na intermediária como no senior e master, os resultados de hoje (13) e amanhã
(14) apontarão quem joga contra quem nas quartas de final.
Em todas as categorias, as posições dos times estão indefini-

14h45 Linhas São Vito x Z Sport
15h55 Supermercados
Pérola x JRT Hobbies
17h05 Persianas Souzaflex
x Optilar Óptica
SENIOR

15h30 Joia Calçados x
Termo Americana
16h40 Dama Bier x Ecosu Sucatas
MASTER

15h30 Galmar Ferramentas
x Posto São Vito
16h40 Acapulco Imóveis
x Tabatex Têxtil

das e o sobe-e-desce depende desta última rodada, já que
a diferença de pontos entre todos é pequena – a única exceção é o Help Parafusos, já confirmado como primeiro colocado no master. A programação
de jogos no clube de campo,
no bairro São Luiz, é a seguinte:
HOJE
SENIOR

19h Tec Têxtil x Casa
do Construtor
20h15 Bar do Zé Carlos
x JRT Hobbies
MASTER

19h Distema Decorações
x Help Parafusos
20h15 Hitscolor x Ecosu Sucatas

Kleber Milat é esperança do Tabatex para chegar na fase decisiva

Os artilheiros até aqui são
Gustavo Henrique, do Z Sport,
com 17 gols na intermediária;
Paulo Henrique, do Tec Têxtil,
com 22 gols no senior; e Ricardo Santos, do Galmar, com 18
gols no master. No super master, o Ecosu Sucatas já está garantido nas semifinais e mais
duas vagas diretas estão em
disputa. Quem não avançar ao
final da 1ª fase, vai para a repescagem. Os jogos da próxima
terça-feira (17) são Mirafer Siderúrgica x Gonzaga Engenharia (19 horas), SP Tur x Rodonaves Transportes (19 horas) e Auto Elétrica Alga x Ecosu (20h15).
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MINICAMPO

FLAMENGO VIVE EMOÇÕES DAS 4ªS
ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE MAIO DE 2022

se enfrentar no próximo dia 21.
Amanhã, às 16h30, acontece o
jogo de ida entre Casa da Cerveja e Ecosu Sucatas. No super
master, ontem foram realizados
os jogos da repescagem, definindo os adversários de Karijas
ZARAMELO JR.
@zaramelojr
Car e Mirafer nas semifinais.
A briga pela artilharia está
A 64ª edição do Campeona- interessante e os destaques
to PHS Samaritano Saúde de no momento são João Vitor,
Minicampo, no Flamengo, co- do Agicorr Seguros, com 25
meça a viver as emoções das gols no jovem; Rafael Monteiquartas de final, que aponta- ro, do Placeone, com 27 gols
rão os times às semifinais. A
disputa começou ontem (12)
Jogos desta
com os jogos de ida do master
e prossegue hoje (13) e ama- fase definem
nhã (14) com super senior, se- quem avança
nior, intermediária e jovem. As
partidas de volta serão na se- e segue na
mana que vem.
luta do título
No feminino, o MagSac EmMichel Ramos tem 11 gols e tenta levar Roll Seladora às semifinais
balagens saiu na frente nas semifinais ao derrotar o Cia do Mi- na intermediária; Luigi Marcel- Renato, do Ecosu, com 20 gols fer, com 11 gols no super mas- -mirim, mirim e infantil), na
lho por 4 a 2, semana passa- lo, do EF Manutenção, e Silvio no super senior; Edinei Rinaldi, ter; e Maria Eduarda, do Cia do próxima quarta-feira (18) hada, e agora está a um empate Alexandre, do Red Hot, ambos do Castelinho, com 14 gols no Milho, com 9 gols no feminino. verá a repescagem, valendo
da decisão. Os times voltam a com 13 gols no senior; Cléber master; João Alberto, do Mira- Nas categorias de base (pré- duas vagas para as semifinais.

DE PRIMEIRA

JAIME WILLIAN DE ALMEIDA

Nascimento
23 de setembro de
1974, em Americana.
Profissão
Consultor de negócios
na área de tecnologia.
Como você é conhecido
entre amigos e familiares?
Jaime
Time do coração
Corinthians. Nnasci e fui
criado em berço corintiano.

ARQUIVO PESSOAL

Torce contra quem?
Toda e qualquer pessoa
que precise apagar a luz do
outro para poder brilhar.
Ídolo
Henrique Avancini, do
mountain bike, por tudo que
já fez e continua fazendo
para o ciclismo brasileiro.
Imagem inesquecível
O gol do Falcão contra a
Itália na Copa do Mundo
de 82. Naquele momento
acreditei que iria dar.
Modelo de beleza
A tenista russa Maria Sharapova.
Entre seus amigos, quem
é fera no esporte?
Fausto Regal, do crossfit.

PROGRAMAÇÃO
HOJE
SUPER SENIOR
19h00 Colin’s x 4R Veículos
19h00 Etanin x Líder Fast
20h00 Prato Quente x Perena
20h00 A.Guinchos x Ecosu
SENIOR
19h00 Pague Menos x A&J
19h00 Nova Pet x Futura
20h00 Porccino x JDM Contábil
20h00 Red Hot x EF Manutenção

AMANHÃ
INTERMEDIÁRIA
14h15

Placeone x Roll Seladora

14h15

Mar Negro x Boa Vista

15h20 RRB Refeições x Rama
15h20 Na Cara do Gol x Loom
JOVEM
14h15

Major Louge x Sushidô

14h15 Ameripesca x Bazanella
15h20 Ameristamp x Kintal
15h20 Roll Seladora x Agicorr

E quem não é?
David (Suri). Ele não tem
cacoete para o esporte... rs

com força máxima para
o segundo semestre do
Campeonato Mundial de Surf.

Mala
O genial Maradona
(in memorian).

Faz alguma atividade física?
Ando de bicicleta e
faço musculação.

E quem vai pagar mico?
Quem já pagou foi a minha
querida Itália ao ficar fora de
mais uma Copa do Mundo.

Bola cheia
Ronaldo Fenômeno. A
história de superação
deste cara é incrível.

Programa de TV
Tenho gostado muito dos
eventos automobilísticos
transmitidos pela Bandsport .

Bola murcha
Robinho. Fez escolhas erradas
que prejudicaram a sua história.

Esporte favorito
Vôlei. Acho um dos
esportes mais completos
e complexos que existe.
Para qual esporte
não leva jeito?
Basquete. Sem nenhuma
habilidade, as poucas vezes que
tentei jogar foram catastróficas.
Quem vai se dar bem
no esporte em 2022?
Gabriel Medina. Depois de
um semestre sabático, virá

Jornalista
Sérgio Maurício, sempre
narrando tudo “no capricho”.

Com qual esportista
faria selfie?
Zico. Admiro muito a carreira
dele dentro e fora dos campos.

Gente boa
Joel Santana. Tive
a oportunidade de
conhecê-lo; foi muito
acessível e simpático.

Com qual não faria?
Caniggia (atacante da seleção
argentina). O gol dele contra
o Brasil na Copa de 90 me
custou uma mão machucada.

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...
sÓ FALTA VOCÊ!
Pensou em
viagem,
conte com
a gente!

3408-5792
99147-0465
Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

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.
Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)
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RAQUETINHA

CAT MOVIMENTA 84 DUPLAS NO OPEN
DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Disputa nas
quadras em
Nova Odessa
aconteceu em
12 categorias
levaram a melhor sobre Antonio Carlos Laudisse e Raphael
Souza (Carsudo) por 8/3 e
conquistaram o título.
Em final bastante equilibrada, Célio Roberto Siqueira
e João Carlos Azevedo superaram Airton Pereira e Fernão
Smania Brandão por 9/7 e fo-

Marcela e Beatriz foram campeãs na elite feminina
ram os vencedores da MascuNa Masculina 55+, vitória na
lina C. Em grupo único (todos final de Edson Nascimento e
contra todos), Hugo Santiago Marcelo Fregonesi sobre Antoe Waguinho Ricceto foram os nio Henrique Martins (Toninho)
campeões da Masculina 45+ e Francisco Lopes de Azevedo
com três vitórias em três jo- (Chico) por 8/1. E Na Masculigos. Cristiano Cipola e Ricar- na Iniciante, João Vitor Pola e
do Sayão, com duas vitórias e Luciano Cia ganharam na deciuma derrota, foram os vices.
são de Flávio Pagotto e Maurí-

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

Na abertura da temporada
2022 do Circuito de Raquetinha, o CAT (Clube Amizade de Tênis) movimentou 84
duplas de cidades de toda a
região em seu complexo de
saibro, em Nova Odessa, entre os dias 29 de abril e 1º de
maio. Os jogos do Clarus Technology Open aconteceram
em 12 categorias nos naipes
masculino, feminino e misto.
Houve premiação em troféus
aos campeões e vices.
Na Masculina A, o título ficou para Guilherme Arcaro e
Leonardo Yshiy, com vitória
sobre João Marcos e Wagner
Riccetto (Waguinho) por 8/2.
Na Masculina B, Fábio Henrique Pires e Leandro De Nadai

cio Campos por 8/4. Nas duas
principais categorias entre as
mulheres, a disputa foi em grupo único. Na Feminina A, com
quatro vitórias em quatro jogos, Beatriz Donatti e Marcela
Bianchin conquistaram o título. Camila Siqueira e Talita Covolan, com três vitórias e uma
derrota, foram vices.
Na Feminino B, as três duplas terminaram com uma vitória e uma derrota. A definição do título foi no saldo
de games. Cristiana Manso e
Luiza Pisoni Belluci, com saldo de dois games, foram as
campeãs, seguida por Marina
Godoy e Tássia Caroline Santos (um game) e Bianca Poteiro e Júlia Pecchio (saldo
negativo de três games).
Luciane Manzatto e Priscilla Andrade derrotaram Giovana Gobbo e Simone Lopes por
8/6 e garantiram o topo do
pódio da Feminina C. E na Feminina Iniciante, triunfo de Larissa Perri e Silvana Meneghel
sobre Cláudia Porteiro e Ondina Aguiar por 8/5.
Na Mista B, Fernando Pinheiro e Luciane Manzatto formaram a dupla campeã, com
vitória na final sobre Pedro
Romi e Débora Costa por 8/5.
E na Mista C, também em grupo único, Guilherme Sanches
e Giovana Gobbo ficaram com
o troféu de campeões com
três vitórias em três rodadas.
Os vices foram Walter Ganciar
e Simone Lopes.

MASCULINA A

FEMININA A

CAMPEÕES

CAMPEÃS A

Guilherme Arcaro e Leonardo Yshiy

Beatriz Donatti e Marcela Bianchin

VICES

VICES

João Marcos e Waguinho Riccetto
MASCULINA B

Camila Siqueira e Talita Covolan
FEMININA B

CAMPEÕES

CAMPEÃS

Fábio Pires e Leandro De Nadai

Cristiana Manso e Luiza Pisoni

VICES

VICES

Antonio Laudisse e Raphael Souza
MASCULINA C

Marina Godoy (foto) e Tássia Caroline
FEMININA C

CAMPEÕES

CAMPEÃS

Célio Siqueira e João Carlos Azevedo

Luciane Manzatto e Priscilla Andrade

VICES

VICES

Airton Pereira e Fernão Brandão
MASCULINA 45+

Giovana Gobbo e Simone Lopes
FEMININA INICIANTE

CAMPEÕES

CAMPEÃS

Hugo Santiago e Waguinho Riccetto

Larissa Perri e Silvana Meneghel

VICES

VICES

Cristiano Cipola e Ricardo Sayão
MASCULINA 55+

Cláudia Porteiro e Ondina Aguiar
MISTA B

CAMPEÕES

CAMPEÕES

Edson Nascimento e Marcelo Fregonesi

Fernando Pinheiro e Luciane Manzatto

VICES

VICES

Toninho Martins e Chico Lopes
MASCULINA INICIANTE

Pedro Romi e Déroba Costa
MISTA C

CAMPEÕES

CAMPEÕES

João Vitor Pola e Luciano Cia

Guilherme Sanches e Giovana Gobbo

VICES

VICES

Flávio Pagotto e Maurício Campos

Walter Ganciar e Simone Lopes

APOIANDO O ESPORTE DE AMERICANA

RUA DO RAMI, 288 • DISTRITO INDUSTRIAL ABDO NAJAR

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

19 3406-4224

Av. Paulista, 207 • Colina • Americana

celioautomoveis.com.br
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NATAÇÃO

MANUELA SEGA SONHA
COM OLIMPÍADA E EUA
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Manuela Ballan Sega, a Manu,
14 anos, da Natação Americana, é um fenômeno das piscinas. Desde que começou a
praticar a modalidade, aos 6
anos, vem colecionando vitórias atrás de vitórias, recordes
e convocações para a seleção
brasileira. A presença no topo
do pódio tornou-se rotina em
sua trajetória esportiva, seja no
Brasil, seja no Exterior.
De novembro do ano passado para cá, Manu simplesmente
aniquilou com a concorrência na
maioria das provas que disputou.
Principal nome feminino da natação de Americana após as irmãs
Patrícia e Milene Comini da Silva, que brilharam nos anos 1990,
a filha do médico Renato Sega

Após colegial,
nadadora quer
estudar e nadar
em faculdade nos
Estados Unidos
e da dentista Karen Ballan Sega
tem sonhos como toda adolescente que está no esporte.
E, claro, o maior deles é representar o Brasil numa Olimpíada. “Agora ainda está um
pouco distante (ir aos Jogos
Olímpicos), mas é isso que
quero, que estou indo atrás.
Meus resultados mostram que
estou indo bem. É meu sonho.
Tem muita piscina pela frente e
pode acontecer”, disse a nadadora, em entrevista ao O JOGO.
Manu também planeja disputar edições do Mundial e ir para

RESULTADOS
NOVEMBRO 2021
SUL-AMERICANO - PERU

Ouro - 100m peito
Ouro e recorde - 50m peito
Prata - 200m peito

DEZEMBRO 2021
BRASILEIRO - COLOMBO-PR

Ouro - 100m peito
Ouro - 100m livre
Prata - 400m livre
3º lugar - 200m livre
PAULISTA

Ouro - 100m peito (*)
Ouro - 100m livre
Ouro - 200m peito

ABRIL 2022
TROFÉU MARIA LENK - RIO

Final - 50m peito (*)
JOGOS SUL-AMERICANOS ARGENTINA

Bronze - 50m peito
Bronze - 100m peito
4º lugar - 200m peito
(*) Melhores marcas pessoais
> Todos os resultados em provas individuais

A pedido do O JOGO, o técnico
Fábio Cremonez, da Natação
Americana, fez avaliação sobre
Manuela Ballan Sega, a Manu.
Confira o que ele disse sobre a
nadadora de 14 anos!
“A Manu vem evoluindo basDIVULGAÇÃO
tante ao longo dos anos. Sempre foi uma menina de bastante
destaque. Desde que começou,
sempre teve facilidade muito grande. E vem melhorando
os resultados a cada categoria.
Quando ela entrou no infantil,
tivemos lacuna de praticamente um ano e meio sem competição por causa da pandemia.
Ela vem tendo uma melhora,
uma evolução muito boa. Acho
que é pouco cedo para projetar aquilo que a gente almeja, que é uma Olimpíada, talvez
2024 ou 2028, mas ela está trilhando o caminho. Até não gosto de projetar, de criar expectativa, mas ano a ano, pela evolução, tem chances de chegar.
Ela é uma menina que, talvez em 2026, vai para os Estados Unidos. O irmão dela (Vitor
Ballan Sega) deve ir o ano que
vem. É um caminho.
Da história da natação de
Americana, pouco acompanhei
as irmãs Comini - Patrícia e Milene -, mas acredito que, desde
então, a Manu é o principal expoente em nível feminino.
O trabalho que a gente faz é
Manu é principal nome feminino de Americana
o de progressão. Ela começou
com a gente desde o mirim. No
fora do país em busca da evo- maneira tímida, uma de suas infantil, teve a lacuna da panlução nos estudos e no esporte. características fora da água.
demia, mas agora está conse“Depois que terminar o colegial,
Para se ter uma ideia - e não guindo voltar à evolução. Esquero ir para uma faculdade nos precisar voltar tanto no tem- tá passando por um processo
Estados Unidos para estudar e po -, no primeiro semestre do muito grande de aprendizado,
nadar”, afirmou - esse é o cami- ano passado, em sua estreia no de amadurecimento.
nho da grande maioria dos na- Campeonato Brasileiro, no Midadores brasileiros.
nas Tênis Clube, em Belo HoriOs resultados que a nada- zonte-MG, Manu Sega ganhou
dora de Americana tem obti- todas as provas individuais que
do novembro para cá confir- disputou e, de quebra, ficou com
mam o potencial que vem de- o troféu de melhor índice técnico.
monstrando desde as primei- Antes, havia conquistado sete
ras braçadas. “Acredito que as medalhas num torneio no Peru.
vitórias têm sido algo natural
Alguém duvida que ela reada minha evolução”, frisou, de lizará seus sonhos?

o complexo PET mais
completo da região!

19. 99904-4440
Germano Giusti, 26 Jd. Paulista, Americana/SP
@myourpet

DEPOIMENTO

Hospital 24h
Petshop
Daycare

ZARAMELO JR. | O JOGO | 14 DE MARÇO DE 2022

Participou do Brasileiro
Adulto e ficou entre as 10 melhores nos 50m peito, apesar da
idade ainda. E agora foi para os
Jogos Sul-Americanos com meninas mais velhas. É tudo parte
do aprendizado que fará com
que ela evolua tanto física como tecnicamente.
É um trabalo de progressão
ano a ano. Na verdade, a gente
projeta semestre a semestre. O
grande objetivo dela agora é o
Brasileiro do meio do ano, em julho, que vai ser no Vasco, no Rio.
E depois, o Brasileiro em dezembro, em Recife. Esses Brasileiros
darão a ela a oportunidade de ir
para algumas seleções.
No ano que vem, provavelmente, ela é uma menina que
já vai acabar disputando mais
afinco os Brasileiros Absolutos.
Dali, vai dando pequenos passos para chegar no grande objetivo de todo atleta - e não dá
para esconder - que é ser um
atleta olímpico.”
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Instagram @zaramelojr
e-mail zaramelojr@jornalojogo.com.br
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ARQUIVO PESSOAL

TORNEIO NO 0x0

MATANDO SAUDADES
Aposentado do futebol profissional há mais de 10 anos
em virtude de lesão no tendão de Aquiles, o ex-árbitro
José Henrique de Carvalho,
sempre que possível, apita
jogos em Americana e região. No último final de semana, por exemplo, Zé Henrique esteve na arbitragem

ESSÊNCIA DO FUTEBOL
Não sou fotógrafo. Sou um
jornalista que se arrisca a fazer fotos. No final de semana
de 30 de abril e 1 de maio, entre minicampo, futebol, raquetinha, kart, corrida de rua, tênis e beach tennis, fiz quase 3

mil fotos. Teve algumas legais, lista, no Estádio Décio Vitoutras nem tanto, mas a que ta, em rodada da Bezinha do
mais me chamou a atenção Campeonato Paulista. Achei
foi essa do pequeno Henrique, que ficou muito show de bode apenas 1 ano e 3 meses, no la, simbolizando a essência da
colo de Rodrigo Guilherme, paixão que o futebol desperta
durante Rio Branco 3x0 Pau- em todas as gerações.

da rodada do campeonato
de minicampo do Flamengo.
Zé Henrique trabalha desde
o ano passado na Secretaria
de Esportes de Nova Odessa. Na hierarquia, é o segundo dirigente mais importante da pasta, atrás apenas
do secretário Thiago Gentil, ex-atacante do Palmeiras.

Fernanda Rodrigues está a todo vapor na organização da
1ª Copa Firme e Fote de Vôlei
de Praia no Centro Esportivo
Zero a Zero, no final da Avenida Cillos. O torneio terá jogos nos próximos dias 28 e 19
nas categorias duplas e quartetos nos naipes masculino e
feminino e quartetos mistos.
As inscrições podem ser feitas
até este final de semana. Além
da disputa esportiva, haverá atrações como food truck,
brindes e música ao vivo.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE NOVEMBRO DE 2011

DE VOLTA
A RECIFE
Americanense de coração - fixou residência na cidade há
mais de 20 anos -, o técnico
Zé Teodoro acertou sua volta ao Santa Cruz. Ele foi contratado para ser coordenador
técnico e iniciou o trabalho esta semana. Zé Teodoro é ídolo no Santa Cruz. Foi bicampeão pernambucano e conquistou o acesso à Série C do
Campeonato Brasileiro. Com
Zé Teodoro, chegou ao clube
o técnico Marcelo Martelotte. O Santa Cruz disputa atualmente a Série D do nacional.

AMERICANA, 13 DE MAIO DE 2022
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ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE MAIO DE 2022
DIVULGAÇÃO

LUCAS CONQUISTA VAGA PARA MUNDIAL
Triatleta da Grae Team de Americana,
Lucas Freitas (no alto do pódio, atrás)
conquistou vaga para o Mundial XTerra
2022, que está programado para Trentino, na Itália, nos dias 1 e 2 de outubro.
Ele classificou-se durante a etapa de
Ilhabela do Circuito XTerra Brasil, semana passada, no litoral norte de São Paulo.
Com o tempo de 3h07m39 para a
modalidade de triathlon (1,5km de natação, 25km de ciclismo e 7,5km de
corrida), Lucas ficou em sexto lugar

na categoria 30/34 anos e carimbou
passaporte para o Mundial. No geral,
ele foi o 27º colocado.
Além de Lucas, mais quatro triatletas da Grae estiveram em Ilhabela: Guilherme Rodrigues, 104º no geral e 15º
na categoria (30/34) com 4h06m10;
César Renan Norbiato, 118º no geral e
19º na categoria (30/34) com 4h16m13;
Bruno Gelmini, 122º no geral e 20º na
categoria (35/39) com 4h18m07; e Murillo Maiurro, 133º no geral e 12º na cate-

goria (25/29) com 4h26m39. Mais quatro americanenses disputaram a modalidade de triathlon nesta etapa do Circuito: Luciano Batista dos Santos, 87º
no geral e 8º na categoria (45/49) com
3h50m55; Guilherme Tonini, 89º no
geral e 14º na categoria (35/39) com
3h52m36; Airton Ferreira Junior, 91º no
geral e 15º na categoria (40/44) com
3h53m57; e Celso Renato (Italiano), 119º
no geral e 4º na categoria (55/59) com
4h16m56. (ZARAMELO JR.)

CORRIDA NA FAM SEGUE
COM INSCRIÇÕES ABERTAS
A sexta edição da Corrida Cidade de Americana segue com inscrições abertas para a prova que
será realizada no dia 17 de julho,
com largada e chegada na FAM
(Faculdade de Americana). Os
atletas interessados devem acessar o site da Chelso Sports & Business - www.chelso.com.br -, que
é responsável pela organização.
As taxas no lote promocional
são de R$ 79,90 (kit Incentive),
R$ 109,90 (kit Plus) e R$ 199,90
(kit Premium) - os valores podem sofrer reajustes nos lotes

seguintes. Há opção de parcelamento em até seis vezes no pagamento com cartão de crédito.
A corrida terá as distâncias
de 5km e 10km, além da caminhada de 5km. Uma das novidades na premiação é que os primeiros colocados ganharão o
seu peso em chocolate. A realização da “Cidade de Americana”
é da Mega.Com, dos publicitários e triatletas Val Tunussi Cia e
Thiago Cia (foto), e da Uaçai, do
empresário Gabriel Prado Fonseca. (ZARAMELO JR.)
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RIO BRANCO

CORRIDA SOLIDÁRIA SERÁ EM AGOSTO
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Drica Boldrini é uma das responsáveis pela organização
e podem ser feitas até o dia 29
de julho através do site da Ticket Sports - www.ticktsports.
Em comemoração aos 109 com.br. Os valores são de R$
anos de fundação do Rio Bran- 115 (lote promocional), R$ 125
co, a 1ª Corrida Solidária do Ti- (1º lote), R$ 135 (2º lote e R$
gre será realizada no dia 7 de 145 (3º lote). A idade mínima
agosto, a partir das 7 horas, para participar é de 16 anos.
O kit atleta é composto por
com largada e chegada na Sede Náutica João Tamborlin, na camiseta, manguito, medalha,
região da Chácara Letônia. Haverá arrecadação de leite para
Evento terá
a IDMAS (Inspetoria de Defesa
da Mulher e Ações Sociais da arrecadação
Gama (Guarda Municipal).
de leite para
A organização é da Sede
Náutica do Rio Branco e da inspetoria
Dunamis Assessoria Esporti- da Guarda
va. As inscrições estão abertas

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

número de peito e chip para cronometragem. De acordo com
personal Drica Boldrini, da Dunamis, para as primeiras 300 inscrições será disponibilizada caneca personalizada da corrida. Para as demais, a peça terá custo
de R$ 25 (compra opcional). A
primeira equipe/assessoria que
efetuar o pagamento da inscrição será premiada com troféu.
A retirada do kit, na semana da corrida, será no Centro de
Treinamento Dunamis, no Jardim Ipiranga, no dia 5 (sexta-feira), das 10 às 12 horas e das 15 às
17 horas, e na Acácia Farmácia
de Manipulação, no Centro, no
dia 6 (sábado), das 9 às 12 horas.

PROVA PASSARÁ PELA ORLA DA PRAIA
A 1ª Corrida Solidária do Tigre
terá as distâncias de 6km e
12km de corrida e 6km de caminhada, com largada e chegada na Sede Náutica João
Tamborlin, na Avenida Comendador Thomaz Fortunato. Uma
das atrações é a passagem pela orla da Praia dos Namorados. “O percurso é lindo, diferenciado”, afirmou a personal

Drica Boldrini, da Dunamis Assessoria, uma das responsáveis
pela organização.
Segundo Drica, a corrida
de 6km sairá da sede náutica, descerá até a orla e subirá a avenida de volta ao ponto de partida. Para os 12km, o
percurso é o mesmo na primeira metade, sendo que, na
subida da avenida, os atletas

seguem até a marginal da Via
Anhanguera e descem de volta à sede náutica.
Tanto no masculino como
no feminino, haverá premiação
em troféus aos cinco primeiros
colocados no geral e aos três
primeiros por faixa etária. Todos atletas que completarem
a corrida receberão medalhas
de participação. (ZARAMELO JR.)

Segundo Vinicius, “a Corrida
Solidária é um start no projeto
de expansão de eventos esportivos. Já era para ter acontecido há dois anos, mas tivemos
que adiar por causa da pandemia. Agora, os atletas que
forem participar terão a oportunidade de conhecer a sede
náutica e ver o que oferecemos e o que podemos realizar.”
Marcada para o dia 7 de
agosto, a 1ª Corrida Solidária do
Tigre faz parte da programação de ações voltadas às festividades dos 109 do Rio Branco Vinicius busca diversificar
- o clube foi fundado em 3 de eventos esportivos na SN
agosto de 1913. (ZARAMELO JR.)

DIVULGAÇÃO

Vice-presidente Financeiro
do Rio Branco e responsável
pela Sede Náutica João Tamborlin, Vinicius Carreon Ferraz disse que o clube planeja novas parcerias com outras
modalidades para realização
de eventos como a Corrida
Solidária do Tigre. “Queremos trazer mais esportes para a sede náutica. Estamos à
disposição e de portas abertas a quem tiver interesse em
ser nosso parceiro. O futebol
é o carro-chefe do Rio Branco, sempre foi e seguirá sendo, mas não é só futebol que
fazemos”, afirmou o dirigente.

SOCIAL
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Empresária dedicada e muito
empreendedora, Juliana Jacometo lecionava Literatura e
Redação em diversas escolas,
faculdades e cursinhos da região. Em paralelo, vendia semi joias, sua grande paixão.
Em 2012, parou com as aulas e passou a se dedicar exclusivamente à Madame Madu, loja que tornou-se referên-

A empresária Juliana Jacometo

cia em semi joias de alta qualidade, acessórios femininos e
extremo bom gosto. Mãezona
coruja, a filha Maria Eduarda, a
Madu, dá nome ao empreendimento. Inspirada pelo belo, Juliana faz curadoria minuciosa
de peças inesquecíveis. Hoje
são 10 anos de história e grandes conquistas. A primeira década da Madame Madu foi

Fernando Pradela e Totonho Azevedo

• 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

AMERICANA, 13 DE MAIO DE 2022

comemorada com badalado
desfile apresentando tendências outono-inverno na Cantina Breda di Piave. Rasante das
hypadas da society. Na passarela, peças maravilhosas em
harmonia com os looks clássicos - festa e casual - do estilista Totonho Azevedo, e penteados assinados por Tatiane Veríssimo, do Espaço Entre Tons.
Espumante borbulhando nas
taças e vinhos encorpados. No
jantar, destaque para o medalhão de mignon ao molho rôti e cogumelos acompanhado
de risoto de parmesão. Uma Tatiane Veríssimo
noite de boas energias e co- (leia-se Entretons)
memoração. Parabéns, Ju!

Melissa Faria

Duda Cosin, filha da anfitriã
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Katia Rosolen e Karla Vitti

As irmãs Carolina
e Audrei Ardito

Claudia Furlan Romi

11

Bruna Moro Tancredi, Mônica Romi Zanatta e Gabi Mayoral

VELINHAS!

Elaine Bataiero com
a filha Julia Lazarim

Luciane Borelli Rodrigues
e Patrícia Borelli

Silmara Camargo com as filhas Cintia e Isabele

Barbara Demarchi, Mônica Cadaval
e Alexandra Cadaval

Fabiana Diniz Barbosa e Ju Tonon

Adriana Medon Gobbo

Katiane Souza
Nascimento

Regiane Sanches
com a filha Rafaela

Comemorando idade
nova nessa sextafeira, Rafael Panhoca
(foto), Rodolfo Capelato,
Fernanda Wicher Martin,
Magali Martins, Thiago
Gomes de Marcio, Adriana
Leal, Juliana Maranha
e Pedrita Concon. No
sábado, assopram
velinhas Wellington Silva,
Kárina Dohme e Evelyn
Formigoni. E no domingo,
Luciane Giuliani, Marcelo
Basanella, Roberto
Joaquim, Marília Cucatti
Balancin, Fernanda
Zanotti Martignago e
Sarita Faraone Abrahão
são os aniversariantes.

MARIA PERMUTINHA

Renata Balduino, da Aulore
Joias Contemporâneas,
e Glaucia Herreira,
da Herreira Joias

Izabelle Borelli e Gabi Borelli

Gisele Romi com
a filha Ana Paula

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br

Ai ai ai... E a influenciadora bela e badalada
que baixou na clínica odontológica pop dos
chiques e rycos, em busca de parceria por
seringas de botox?! O cirurgião dentista
poderoso nem deu confiança e não aceitou
a ‘permuta’. Com a recusa, a blogueirinha
ficou enraivecida e fora de si, gritou e
quase destruiu a clínica dos bambambãs.
Foi convidada a se retirar com a ajuda
da segurança. Chicotada na Marilú
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REPRODUÇÃO FACEBOOK
ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE JANEIRO DE 2017

GIMENA DISPUTA
BRASILEIRO DE
PARACICLISMO
Professora e atleta de ciclismo, a americanense
Gimena Cometi Stocco, de 33 anos, vai disputar o Campeonato Brasileiro de Paraciclismo de
Pista, que acontece durante a próxima semana,
entre quarta-feira (18) e domingo (22), no Velódromo Olímpico, no Rio de Janeiro.
Gimena será piloto da paratleta Bianca Canovas, que é deficiente visual e atual campeã
parapan-americana e paulista, ocupando o terceiro lugar no Ranking Mundial da UCI (União
Ciclística Internacional). A dupla disputará as
provas de 200m, 500m e perseguição.
Gimena foi selecionada para o Brasileiro pela Associação Beneficente de Esportes e Cultura de Rio Claro. “Não esperava ser chamada, foi
uma surpresa. É um desafio novo, pois nunca
disputei paraciclismo em velódromo. Estou bastante ansiosa, pois não vamos ter tempo para
treinar”, disse a americanense. (ZARAMELO JR.)

GAROTADA DA WINNER JOGA ABERTO EM LEME
Quatro jogadores da equipe de Marco Rigue e Gustavo Nascompetição da Winner Acade- cimento, ambos na 11M. O tormia disputarão, semana que neio tem chancela e vale ponvem, o Torneio Aberto Infan- tos para o ranking da FPT (Feto Juvenil do Clube de Campo deração Paulista de Tênis). Os
Empyreo, em Leme: Gustavo jogos estão programados para
Guerra, na categoria 16M; João sexta-feira (20), a partir das 14
Pedro Rigue (foto), na 14M; horas, e sábado (21) e domingo

(22), a partir das 8 horas. Head
coach da Winner, Lucas “Do Lirou” Cunha acredita que os tenistas locais têm condições de
alcançar bons resultados em
Leme. O Empyreo fica no km
184 da Rodovia Anhanguera sentido interior. (ZARAMELO JR.)

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

CORPO E
ENERGIA É
CAMPEÃ EM
PIRASSUNUNGA
A Academia Corpo e Energia, de Nova Odessa, sagrou-se campeã do 1º Troféu AFA,
realizado na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, e
válido pela segunda etapa do
Circuito Unami (União da Natação Master do Interior). A
competição aconteceu no início do mês, reunindo mais de
500 atletas de 40 equipes.
Com 27 nadadores, a Corpo
e Energia conquistou 15 medalhas de ouro, nove de prata e cinco de bronze. “Foi uma
etapa difícil e o time respondeu muito bem, com muitos
pontos importantes de atletas que nãi subiram ao pódio,
mas que fizeram a diferença
no final”, comentou o técnico
Ricardo Luchiari (foto). A próxima etapa do Circuito Unami está programadapara Limeira, no dia 21. (ZARAMELO JR.)

FUTSAL
Após derrotar Cordeirópolis por
3 a 0, semana passada, Americana joga segunda-feira (16) contra Águas de Lindóia, em Louveira, pela 9ª Taça EPTV de Futsal. A partida está marcada para as 20h15 e o time local fica em
boa situação em termos de classificação caso conquiste novo resultado positivo. (ZARAMELO JR.)
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2ª DIVISÃO

RB CORRE ATRÁS DA REABILITAÇÃO
ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE ABRIL DE 2022

RAQUETINHA

FRED E SAYÃO MANTÊM
LIDERANÇA NO “AMIGOS”
ZARAMELO JR.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 4 DE AGOSTO DE 2021

@zaramelojr

O zagueiro Guilherme é presença certa no importante jogo deste sábado
para cima. Esperamos contar sendo vendidos desde o início
com o apoio da nossa torcida, da semana e a expectativa é
que sempre faz a diferença”, pela presença de bom público.
disse o vice-presidente de Fu- Os valores são R$ 20 (inteira) e
R$ 10 (meia e para sócios).
tebol Luiz Guilherme Gallo.
O técnico Betão Alcântara
Além da plataforma rio3478-1854
não divulgou a escalação pa- branco.soudaliga.com.br, os
ZARAMELO JR.
ra amanhã, mas não deve fazer ingressos podem ser compra@zaramelojr
mudanças radicais. Sua ideia é dos de forma antecipada na lomanter a base que jogou nas ja Z Sport (rua Heitor PenteaDepois de perder a invenci- três primeiras rodadas para do, 154, no Centro), Bluesteco
bilidade na semana passada - que o time ganhe corpo e en- Bar (rua Washington Luís, 786,
caiu diante da Itapirense por 3 trosamento. Os ingressos estão no Centro) e sede náutica do
Rio Branco (avenida Comena 2, em Itapira -, o Rio Branco
dador Thomaz Fortunato, 1965,
corre atrás da reabilitação conDiretoria
Chácara Letônia). Além de Rio
tra o Amparo, em jogo marcado para as 15 horas deste sá- espera pela
Branco x Amparo, mais dois
jogos acontecem neste sábabado (14), no Estádio Décio presença de
do, também às 15 horas, pelo
Vitta, e válido pela quarta roGrupo 4: Paulista x União São
dada do Campeonato Paulista bom número
João, em Jundiaí, e Independa 2ª Divisão (Bezinha).
de torcedores
A vitória em casa é vista codente x Itapirense, em Limeira.
mo fundamental por jogadores, comissão técnica e diretoria. Após três rodadas, o Grupo 4 já mostra tendência da
briga pelas duas vagas diretas
entre quatro times - Rio Branco, Itapirense, Amparo e Independente. Há ainda a possibilidade de classificação por índice técnico para o terceiro colocado, portanto, a somatória de
pontos é essencial.
“Precisamos ganhar e vamos
Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro
ganhar. Nosso time já mostrou
que tem potencial e vamos

3406-4433

CLASSIFICAÇÃO
G-4
TIMES
1º

Itapirense

PTS.

7

2º Amparo

5

3º Independente

5

4º Rio Branco

4

5º Paulista

1

6º União S.João

1

A cinco rodadas do encerramento da 23ª edição do Torneio Amigos ATC de Raquetinha, Fred
Faé e Ricardo Sayão mantêm a
liderança de seus grupos e são
os principais favoritos à conquista do título. Fred tem 19 pontos no Ranking A e o mais próximo dele é Fernando Pires (Pirão), que está com 14 pontos. Já
Sayão aparece com 20 pontos, 2
de vantagem para Rafael Lima
(Rafa) e Hugo Santiago.
Dois jogos foram disputados
esta semana. Sérgio Lião (Pivete) e Leonardo Yshiy (que substituiu Fred Faé) ganharam de
Henrique Demarchi (substituto de Fred Carvalho) e Marcos
Leão por 2 sets a 0, parciais de
7/5 e 6/3. Hugo Santiago e Guilherme Romi (substituto de Pirão) venceram de virada Ricardo
Sayão e Robson Ferro (Robão)

Fred Faé é líder
isolado no Ranking A
por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4
e 10/5 no super tiebreak.
A rodada da próxima quarta-feira (18), no complexo de
saibro da academia Americana
Tennis Center, terá estes confrontos: Fred Faé/Robão x Rogério Armond/Fábio Pires, Fred
Carvalho/Pirão x Franco Sardelli/Tiago Dollo, Rafa Lima/
Wado Pellizoni x Hugo/Marcos
e Maurício Zebu/Fernando Bilibio x Sayão/Pivete.
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BEATRIZ COSTA | DIVULGAÇÃO

MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO

CHICO E ODIR
VISITAM SESPA
O prefeito Chico Sardelli e
o vice Odir Demarchi visitaram, terça-feira (10), a sede do Sespa (Serviço Social Presbiteriano de Americana), no Jardim dos Lírios,
sendo recebidos pelo presidente da entidade, José
Eduardo Callado e equipe
de funcionários. A entida-

de, que desenvolve projetos
sociais voltados para a população em vulnerabilidade
social, está abrigando atualmente o atendimento prestado pelo CRAS (Centro de
Referência de Assistência
Social) da Vila Mathiensen,
cujo prédio passará por reformas. (DANIELA ALVES)

MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO

VENDAS
SUPERAM
EXPECTATIVA
PROJETO EDUCACIONAL RECEBE 73 PESSOAS
DIVULGAÇÃO

O projeto educacional “Navegando pelas Águas do Conhecimento” recebeu, semana passada, 73 pessoas. Os
grupos participantes foram de
alunos do 6º ano do Colégio
Americana; de pessoas atendidas pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social)
da Praia Azul; e de alunos da
Agra (Associação de Ginástica
Rítmica de Americana).
O agendamento segue
aberto para escolas e entidades que queiram participar das atividades. A ação é na), a Secretaria Municipal de to de Meio Ambiente do DAE
uma parceria entre a Associa- Educação e a CPFL Renová- pelo telefone (19) 3471 2937
ção Barco Escola da Nature- veis. Os interessados podem ou pelo e-mail educacioza, o DAE (Departamento de entrar em contato para agen- nal@daeamericana.com.br.
Água e Esgoto de America- damento com o Departamen- (CRISLAINE FERNANDES)

CAMPANHA ARRECADA
ALIMENTOS A ENTIDADES
A primeira ação da 3ª edição
da Campanha “Braço Forte, Mão Amiga”, realizada pelo Tiro de Guerra (TG) e Associação dos Antigos Atiradores de Americana, com o
apoio da Prefeitura, arrecadou 3.200kg de alimentos,
sábado (7). As doações foram feitas por meio do drive-thru montado na sede do TG
02-045, no Supermercado
Crema, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, e entre co-

laboradores da associação. A
campanha vai até 29 de maio
e terá várias ações e pontos
de arrecadação na cidade.
A arrecadação foi destinada, inicialmente, ao Fundo
Social de Solidariedade de
Americana, Cruzada das Senhoras Católicas, Paróquia
São Domingos, Centro Espírita Samaritano, Associação
Espírita e Cooperlírios. Outras entregas foram feitas esta semana. (DANIELA ALVES)

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

VENHA
TREINAR
CONOSCO!

19 99333-2209

As vendas para o Dia das Mães
superaram a expectativa da
maioria dos lojistas, segundo
apurou a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). Levantamento realizado
pela entidade junto a comerciantes apontou crescimento
médio de 10% nas vendas para
a data em comparação com o
mesmo período de 2021.
O dia que apresentou maior
fluxo de consumidores foi o sábado (7), véspera do Dia das
Mães. Alguns lojistas relataram
crescimento de 15% no faturamento em comparação ao ano
passado. “Foi visível o grande
movimento de pessoas tanto na
região central quanto nos corredores comerciais dos bairros”,
destacou Wagner Armbruster,
presidente da Acia. (DA REDAÇÃO)

AMERICANA, 13 DE MAIO DE 2022
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MINICAMPO

RB APONTA CAMPEÕES DA MAGSAC
ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE MARÇO DE 2022

SOCIETY

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

PONTEIROS SE ENCARAM
EM RODADA NO CASTOR
ZARAMELO JR.

Os primeiros campeões da
temporada 2022 da Copa
MagSac Embalagens de Minicampo serão conhecidos na
próxima semana, na sede náutica do Rio Branco. As categorias intermediária e senior
apontarão os vencedores deste primeiro semestre, em jogos
que prometem disputa intensa, com expectativa pela presença de bom número de sócios para acompanhar. Haverá
Marangone, entre jogadores do Tigre 1913, é um dos destaques do Spazio Beach
a solenidade de premiação logo após as finais.
semifinais. O Grand Plus ba- decisão. Se houver empate no Z Sport, que soma 24 pontos Na terça-feira (17), às 20 teu a Marcenaria Paparotti por tempo normal, os jogos vão os dois se enfrentam amanhã.
horas, Supermercado Salto 5 a 3 e o Eurocont fez 8 a 5 no para a prorrogação. PersistinPelo super senior, a 16ª roGrande e Spazio Beach de- L&L Express.
do a igualdade, os campeões dada será na quinta-feira (19)
cidem o título da intermediáNas duas categorias, ne- serão conhecidos nos pênaltis. com Alumiaço x Microgesria. Nas semifinais, esta se- nhum time leva vantagem na
Entre os jovens, a 12ª ro- tão Sistemas, MB Celulares x
mana, o Salto Grande derrodada da fase de classificação Kdecore e Casa do Construtou o Rio Branco por 2 a 1, enacontece neste sábado (14) tor x Amantex, todos a parEmpate no
quanto o Spazio goleou o Ticom Alumiaço x Andrade Con- tir das 19h15; Estrudena x Pé
tempo normal
gre 1913 por 6 a 1.
tábil e Fogo Nobre Churrasca- de Chumbo e Posto 7 x Lafer
A final do senior será na leva finais à
ria x Z Sport, às 15 horas; Della Auto Peças, ambos às 20h30.
quarta-feira (18), também às
Vita x Peol Ar Condicionado e Com 36 pontos (sem contar a
20 horas, entre Grand Plus e prorrogação
Posto 7 x Renan de Angelo, às rodada de ontem), o Casa do
Eurocont, que conquistaram e até pênaltis
16 horas. O Fogo Nobre lidera Construtor ocupa a liderança
as vagas na prorrogação das
com 25 pontos e tem na cola o de maneira absoluta.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE MAIO DE 2022
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Programada para este sábado
(14), no Castor, a nona rodada
do Campeonato José Roberto
Bardi de Futebol Society tem
como atração o confronto entre os dois ponteiros na classificação: Orion Cores, líder com
19 pontos, e Sacilotto Contabilidade, vice com 18, se enfrentam a partir das 17 horas.
Antes, acontecem outras
duas partidas: Soul x Vedras,
às 14h45, e ISB Contábil x Zanqueta Materiais de Construção,
às 16 horas. O Café Amorino,
que é o terceiro colocado com
12 pontos, folga na rodada.
A rodada da semana passada teve Zanqueta 8x12 Café Amorino, ISB Contábil 7x7
Orion Cores (1x0 nos pênaltis) e Vedras 2x7 Sacilotto. Os
principais artilheiros do campeonato são Bruno, do Sacilotto, e Patrik, do Vedras, cada um com 16 gols. A classificação atual é esta: 1º) Orion -

Duzinho é líbero do Vedras
no torneio no Castor
19 pontos; 2º) Sacilotto - 18;
3º) Amorino - 12; 4º) ISB - 10;
5º) Vedras - 9; 6º) Zanqueta 8 e 7º) Soul - 5. Ao final da 1ª
fase, os três primeiros colocados avançam direto às semifinais, enquanto os demais jogam a repescagem em busca
da quarta e última vaga.

• 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
CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS
ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270
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DIVULGAÇÃO

OAB BUSCA
VITÓRIA NO
ESTADUAL
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AMERICANENSES
SÃO CAMPEÕES EM
SANTA BÁRBARA
Sete jogadores de Americana sagraram-se
campeões pelo Lava Jato no Campeonato Barbarense de Futebol Veteranos, que teve a final
no Centro Esportivo Mirzinho Daniel, sábado (7).
São eles: Pierre Bola, Bruno Correa, Pituco Saciloto, Luigi Marcello, Bruno Pizano, Doriva e Dedinha. O Lava Jato derrotou o Saeb por 1 a 0,
gol marcado por Bruno Correa aos 6 minutos
do primeiro tempo. Foi o terceiro título do time
que tem sede no bairro Cidade Nova - os anteriores foram em 2016 e 2018.
Após o jogo, houve a solenidade de premiação para entrega de troféus e medalhas aos
campeões, vices e destaques individuais. O secretário de Esportes de Santa Bárbara d’Oeste,
Vinicius Furlan, participou do cerimonial.
Na foto, a partir da esquerda, estão Bruno
Pizano, Pituco Sacilotto e Carlos Eduardo (que
faz parte da comissão técnica das categorias de
base do Rio Branco). (ZARAMELO JR.)

Depois do empate (1 a 1) na estreia diante Campinas, fora de
casa, dia 30 de abril, Americana joga contra Sumaré, amanhã (14), e busca sua primeira vitória no Campeonato Estadual de Futebol da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).
A partida está marcada para
as 10 horas, no campo do Guarani, na Vila Amorim.
O técnico Guilherme Businari espera contar com todos os jogadores à disposição,
pois entende que a conquista
dos três pontos é fundamental para a sequência da competição. O volante e capitão
Rafael Estiga (foto) é presença garantida.
Americana, Campinas e Sumaré fazem parte do Grupo A
do campeonato, que também
conta com Piracicaba. Após jogos em turno e returno, os dois
primeiros colocados avançam
à 2ª fase. (ZARAMELO JR.)
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VG SPORTS PREPARA TORNEIO PARA JUNHO
O Centro de Treinamento VG
Sports está em fase de preparação de mais um torneio
de futevôlei. O 1º Futdelas está programado para o dia 25
de junho, na unidade 1 do CT -

Avenida Padre Oswaldo Vieira Feminino Open, a partir das 15
de Andrade, no Jardim Terra- horas. As inscrições ainda pomeirca. A disputa será em três dem ser feitas no local dos jocategorias: Misto Estreante, a gos - taxa de R$ 200 por dupartir das 8 horas; Misto Ini- pla. Haverá premiação em diciante, a partir das 11 horas; e nheiro e troféus. (ZARAMELO JR.)

