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‘‘A loja mais esportiva da região’’

AMERICANA, 20 DE MAIO DE 2022

Nº 885 >> DESDE 2003BY ZARAMELO JR. @zaramelojr

Pé de Chumbo volta ao Kartódromo San Marino, em Paulínia, para terceira 
etapa da temporada 2022, com briga intensa pelas primeiras posições. P. 9

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

Ederson Rodrigues e Patrik Neves
estão no Top 5 do campeonato
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Os sócios proprietários da Rede de Supermer-
cados Pague Menos, Antonio, João e Laerte 
Santichio, receberam no complexo adminis-
trativo, em Santa Bárbara d’Oeste, diretores 
do grupo Mantiqueira e da Ambev para al-
moço no espaço gourmet, marcando a inau-

guração do ambiente. Pós-pandemia, com 
retorno das atividades presenciais devido à 
redução de casos de covid-19, esta foi a pri-
meira vez que a Rede Pague Menos abriu 
as portas para receber oficialmente parcei-
ros em suas dependências. (THIANE MENDIETA)

PAGUE MENOS RECEBE 
DIRETORES DE PARCEIROS

A FAM (Faculdade de Ame-
ricana) recebeu, na noite de 
segunda-feira (16), a abertu-
ra do 1º Fórum de Enfrenta-
mento ao Abuso e Explora-
ção Sexual contra crianças e 
adolescentes de Americana, 
que faz parte da Campanha 
Nacional “Faça Bonito - pro-
teja nossas crianças e ado-

lescentes”. As ações têm co-
mo objetivo mobilizar a so-
ciedade e reforçar as infor-
mações e orientações para 
a população, visando inten-
sificar os cuidados necessá-
rios para combater os abusos 
praticados contra as crian-
ças e adolescentes. A abertu-
ra contou com a palestra do 

juiz da Vara da Infância e Ju-
ventude de Americana, Wen-
del Lopes Barbosa de Sousa, 
sobre a atuação do poder ju-
diciário no enfrentamento ao 
abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes. A 
programação teve sequência 
na terça (17) e encerramento 
na quarta (18). (ALEX FERREIRA)

O prefeito Chico Sardelli entre-
gou, segunda-feira (16), o no-
vo setor destinado a pacien-
tes em pós-operatório, na ala 1 
do Hospital Municipal Dr. Wal-
demar Tebaldi (HM). O espaço 
possui dois quartos com cin-
co leitos cada; um quarto com 
dois leitos e um quarto com 
um leito, que poderá ser usa-
do como isolamento, totalizan-
do 13 leitos, além de um posto 
de enfermagem. Com isso, as 
cirurgias eletivas, que há cin-
co anos estavam suspensas, ti-
nham previsão de serem reto-
madas ontem (19), com a reali-
zação de cirurgias oncológicas 
de mama. O custo das obras 
nesta ala é de R$ 113 mil, cujo 

recurso tem origem na emen-
da parlamentar do deputado 
federal Vanderlei Macris, de 
R$ 250 mil. A verba total é do 
Ministério da Economia e a ou-
tra parte foi utilizada para a re-
forma dos banheiros e adap-
tações de acesso no pronto-

-socorro do HM. O município 
contribuiu com R$ 1.950,00 
de contrapartida, totalizando 
R$ 251.950,00 em investimen-
tos. O local passou por am-
pla reforma, contemplando a 
substituição do piso de man-
ta vinílica e do forro, além da 
instalação de novas luminá-
rias, pintura interna das pare-
des e portas, e régua de gases 
medicinais. (AMAURI DE SOUZA)

FAM SEDIA FÓRUM SOBRE ENFRENTAMENTO

CHICO ENTREGA NOVO 
SETOR NO MUNICIPAL

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO

ECLIPSE DA LUA

Mais de 160 pessoas acompa-
nharam o eclipse total da Lua 
no Observatório Municipal de 
Americana (OMA), entre a noite 
de domingo (15) e a madruga-
da de segunda-feira (16). O es-
paço foi reaberto especialmen-
te para a atividade, e quem per-
deu a oportunidade só poderá 
observar outro eclipse como es-
te em 14 de março de 2025. Mes-
mo com céu parcialmente nubla-
do na maior parte do fenômeno, 
todos os visitantes puderam ob-
servar a Lua Cheia desaparecer 
na sombra da Terra, de acordo 
com o astrônomo do observa-
tório, Carlos Andrade. O astrô-
nomo lembrou ainda que a ex-
pressão “Lua de Sangue” não 
existe nos registros científicos. 

“A cor avermelhada se deve à re-
fração e dispersão da luz do Sol 
na atmosfera da Terra, que des-
via certos comprimentos de on-
da (próximos ao vermelho), que 
acabam por iluminar nosso saté-
lite”, disse. As atividades públicas 
no OMA estão prestes a ser re-
tomadas após o período de pan-
demia, de acordo com a secre-
tária de Cultura e Turismo, Mar-
cia Gonzaga Faria. (BEATRIZ COSTA)
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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
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SALTO GRANDE É CAMPEÃO NA SN
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O primeiro campeão da 8ª Co-
pa MagSac Embalagens de Fu-
tebol Minicampo, na sede náu-
tica do Rio Branco, foi conheci-
do esta semana. Após empate 
(2 a 2) no tempo normal, o Su-
permercado Salto Grande der-
rotou o Spazio Beach por 5 a 4 

nos pênaltis e conquistou o tí-
tulo da categoria intermediá-
ria, confirmando a campanha 
eficiente desenvolvida ao lon-
go de todo campeonato.

Estes os jogadores cam-
peões pelo Salto Grande: Mar-
cos Andreoli Filho, Guilher-
me de Oliveira, Ricardo Mar-
tins, Victor Longo, Dionis Bra-
jeon, Higor Pereira, Kleber Mi-
lat, André Luís da Silva e Ma-
theus Iovaglio.

Os vices pelo Spazio: Carlos 
Eduardo da Silva, Alexandre 
de Assis, Everton Pinheiro, Ro-
gério de Souza, Eduardo Clive-

laro, João Ricardo Oliveira, An-
drey da Silva, Fábio de Souza e 
Tiago Pereira.

Além dos jogadores fina-
listas, também foram premia-
dos os destaques individuais: 
Maurício Marchini, do Rio 
Branco, e Eduardo Clivelaro, 
do Spazio Beach, artilheiros 
com 13 gols; Marcos Andreoli 
Filho, do Salto Grande, e Car-
los Eduardo, do Spazio, golei-
ros menos vazados.

A final do senior entre 
Grand Plus e Eurocont, pre-
vista para quarta-feira (18), 
foi transferida para a próxi-

ma sexta-feira (27), às 19h30. 
A penúltima rodada da fase 
de classificação dos jovens se-
rá disputada amanhã (21) com 
Alumiaço x Posto 7 e Della Vi-
ta x Fogo Nobre, às 15 horas; 
Andrade Contábil x Renan de 
Angelo e Peol Ar x Z Sport, às 
16 horas. O Fogo Nobre lidera 
com 28 pontos.

Já o super senior tem as 
duas últimas rodadas desta fa-
se marcadas para a próxima 
semana, com jogos na terça 
(24) e na quinta (26). Com 39 
pontos, o Casa do Construtor 
é líder disparado e invicto.

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr @zaramelojr

A segunda etapa da Taça 
XCO Regional acontece do-
mingo (22) na pista do Go-
rilas Bike Park, em America-
na, com a presença de al-
guns dos principais nomes 
do cross country olímpico, 
que é uma modalidade de 
MTB (mountain bike).

De acordo com Kamilo 
Garcia, idealizador do proje-
to do Gorilas, a competição 

é homologada pela FPC (Fe-
deração Paulista de Ciclis-
mo) e vale pontuação para o 
ranking estadual. As provas 
serão disputadas a partir das 
8 horas em diversas catego-
rias, no masculino e no femi-
nino, como kids, mirim, in-
fantil, infanto juvenil, juvenil, 
junior, elite, sub-23, sub-30, 
master, PCD e iniciante. A 
pista do Gorilas Bike Park fi-
ca na avenida Rafael Vitta, 
na Vila Lourecilda, próxima 
ao Estádio Décio Vitta.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

CICLISMO

GORILAS PARK 
RECEBE REGIONAL

Kamilo Garcia é o idealizador do Gorilas Park

Salto Grande teve campanha consistente e conquistou o título da intermediária na Sede Náutica do Rio Branco

ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE MAIO DE 2022
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O americanense Gabriel de 
Souza (c), 23 anos, foi o ga-
nhador da categoria Super na 
quarta etapa da Copa CKB, 
domingo (15), no KNO (Kar-
tódromo Nova Odessa). Ele 
completou as 21 voltas com 
o tempo de 19m55s309 (mé-
dia de 62 km/h). A prova te-
ve 25 pilotos. Na segunda po-

sição, 02s545 atrás de Gabriel, 
chegou Cleyton Franciscato 
(e), também de Americana. E 
o terceiro colocado, 04s569 
de diferença para o vencedor, 
foi o ator Caio Castro (d), que 
já há algum tem se dedica-
do aos esportes a motor - faz 
parte do grid da Porsche Cup 
Brasil. (ZARAMELO JR.)

GABRIEL GANHA NA COPA CKB

JOÃO LUCAS ROSATELLI | DIVULGAÇÃO

Waldir Belizário, na Pró, e Ri-
cardo Lazinho, na Light, am-
bos de Americana, foram os 
vencedores da quarta etapa 
da Copa Sanremo, que acon-
teceu sábado (14) no Kartó-
dromo San Marino, em Paulínia.

Belizário fechou a rodada 
com 48 pontos, um a mais que 
Rafael Pastorello, de Araras, 
que foi o segundo colocado. A 
definição entre eles deu-se pe-

lo ponto extra da volta mais rá-
pida, que foi do americanense.

Já Lazinho, na foto com o 
organizador Ivan Milani, somou 
38 pontos, 2 a mais que Rafael 
Bertoluci e Victor Bianco.

Após quatro etapas, a clas-
sificação geral mostra o Top 
5 da Pró com Waldir Belizário 
(161 pontos), Rafael Pastoreli 
(145), Rafael “Canjiquinha” Vei-
ga (134), Marcelo Arruda (128) 

e Dado Salau (112). Na Light, 
os cinco primeiros são Flá-
vio Chohfi (151 pontos), Renato 
Bergamo (136), Eduardo Borel-
li (123), Rafael Bertoluci (116) e 
Victor Bianco (114). A próxima 
rodada, que marcará o fecha-
mento do 1º turno da Copa San-
remo, está agendada para 25 
de junho. Todas as corridas do 
campeonato são realizadas no 
San Marino. (ZARAMELO JR.)

AMERICANENSES VENCEM NA SANREMO

Depois de correr no San Marino, em 
Paulínia, mês passado, a Copa PDV 
de Kart Raceman volta ao KNO (Kar-
tódromo Nova Odessa), na próxima 
quinta-feira (26), para a realização 
da quarta etapa da temporada 2022. 
A programação começa às 18 horas 
e se estende até por volta das 22 ho-

ras, com warm-up, classificatório, duas 
corridas e premiação.

A disputa pela liderança está inte-
ressante. Na categoria A, principal do 
campeonato, os melhores são Ricar-
do Fittipaldi, líder com 125 pontos; Ri-
cardo Romi Zanatta, segundo coloca-
do com 122; e Gustavo Valente (Gurga - 

foto), terceiro com 103. Na categoria B, 
que é a divisão de acesso, a liderança 
está com Douglas Michilino, que soma 
123 pontos. No segundo lugar aparece 
Gustavo Pereira, com 118 pontos, en-
quanto Diogo Feltrin é o terceiro colo-
cado com 89. Os três são estreantes na 
Raceman. (ZARAMELO JR.)

RACEMAN VOLTA AO KNO PARA 4ª ETAPA

DIVULGAÇÃO

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

Após a realização da terceira 
etapa do Campeonato Paulista 
de BMX, o ABC (Americana Bi-
cicross Clube) assumiu a lide-
rança da temporada 2022, tan-
to por Clubes como por Equi-
pes. A rodada foi realizada na 
pista do Complexo Poliespor-
tivo Monte Alegre, em Paulínia, 
durante o final de semana (14 e 
15), e os americanenses foram 
campeões em sete provas.

Com patrocínio do Gru-
po Aro, o ABC chegou a 1006 
pontos no ranking de Clubes, 
44 a mais que o ACB Indaiatu-
ba, que é o segundo colocado, 
e 46 a mais que o Bicicross Po-
ços Clube, que é o terceiro. No 
ranking de Equipes, o time de 
Americana soma 947 pontos, 8 

ABC abriu
vantagem
na classificação
por Clubes e
por Equipes

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A 1ª Copa Firme e Forte de Vô-
lei de Praia, no Centro Esporti-
vo Zero a Zero, terá premiação 
em dinheiro de R$ 1.650 aos 
três primeiros colocados em 
duplas e quartetos, tanto no 
masculino como no feminino 

– total de R$ 3.300 -, além de 
troféus e medalhas. Na catego-
ria “quarteto família”, serão en-
tregues kits churrasco aos três 
melhores. Fernanda Rodrigues, 
diretora do Zero a Zero, e Sile-

ne Fontana, diretora da loja de 
alimentos naturais Firme e For-
te (patrocinadora do torneio), já 
há inscrições de jogadores de 
Americana, Franca, São Paulo e 
Santa Bárbara d’Oeste.

O prazo para confirmar par-
ticipação vai até a próxima se-
gunda-feira (23). O número de 
vagas foi limitado em 12 para 
duplas e 8 para quartetos.

Os jogos da Copa Firme e 
Forte acontecem nos próxi-
mos dias 28 (sábado) e 29 (do-
mingo), nas quadras do Zero a 
Zero, no final da Avenida Cillos.

VÔLEI DE PRAIA

TORNEIO NO 0x0 TERÁ
PREMIAÇÃO EM DINHEIRO

Fernanda e Silene estão organizando a “Firme e Forte”

ZARAMELO JR. | O JOGO | 16 DE MAIO DE 2022

AMERICANA ASSUME
LIDERANÇA DO PAULISTA

BICICROSS

João Gabriel, Gabriel e Arthur no pódio em Paulínia

APBMX | DIVULGAÇÃO

à frente de Campos do Jordão 
e 10 à frente de São José dos 
Campos, que estão no segun-
do e no terceiro lugares, res-
pectivamente.

Em Paulínia, sete atletas do 
ABC venceram em suas cate-
gorias: Gabriel de Mello Gon-
çales (Novatos 9/10 anos), En-
zo Felipe Ribeiro de Souza (No-
vatos 13/14 anos), Felipe Zam-
pellin (Especial 40+), Pietro Ca-
margo Arcuri (Boys 10 anos), 
Tiago Bueno de Oliveira (Boys 
13 anos), Kauê de Souza Leal 
(Boys 15 anos) e Gisele Bueno 
de Oliveira (Women 30+).

Outros resultados positi-
vos foram conquistados por 
João Gabriel Luzardi (Novatos 
9/10 anos) e Leonardo Camar-
go Rodrigues (Boys 16 anos), 
ambos vice-campeões; Arthur 
Nogueira de Novaes (Novatos 
9/10 anos), Eduardo Pedro de 
Oliveira (Men 40/49 anos) e 
Monara Lúcia Alencar Morei-
ra (Girls 11/12 anos), todos em 
terceiro lugar.

Mais cinco etapas estão 
previstas até o final do ano. A 
próxima será em Indaiatuba 
nos dias 17 e 18 de junho.
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FIOROTTO IMPLANTA
PROGRAMA DA NBA

BASQUETE

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Jogador profissional de bas-
quete durante duas décadas 

- foi pivô da seleção brasileira 
e de diversos times importan-
tes do País -, Bruno Fiorotto, 
hoje aos 37 anos, implantou 
em Americana o NBA Baske-
tball School, projeto da maior 
liga da modalidade no mundo. 
As atividades acontecem des-
de outubro de 2019 na quadra 
coberta do Colégio Ilimit, re-
gião central da cidade.

“O NBA School é um pro-
grama global que foi desen-
volvido nos Estados Unidos 
por técnicos e jogadores, e 
que tem como propósito estar 
em colégio e clubes desenvol-
vendo crianças e adolescen-
tes. A metodologia engloba 
todos os aspectos através do 
basquete”, explicou Fiorotto.

De acordo com o ex-pivô 
de 2m08, a unidade de Ame-
ricana é uma das mais de 150 
licenciadas que estão espalha-
das pelo Brasil. Aqui, ele tem 
sociedade com Dedé Stefa-
nelli, que também foi jogador 

profissional. Fiorotto explicou 
que o projeto é voltado para 
atletas na faixa etária de 6 a 18 
anos, tanto no masculino co-
mo no feminino, e há cobran-
ça de uma taxa de mensalida-
de. Ele fez questão de ressal-
tar que as atividades não são 
exclusivas para estudantes do 
Ilimit. “O programa é aberto 

a todos que tiverem interesse, 
independentemente da escola 
em que estuda. Aliás, nos co-
locamos à disposição de atle-
tas e pais que queiram conhe-
cer o projeto e realizar uma au-
la experimental. Basta nos pro-
curar”, afirmou Fiorotto.

AULAS
As aulas são ministradas por 
três professores: Babi Honó-
rio, que foi jogadora profissio-

nal e conquistou inúmeros títu-
los por Americana e Campinas; 
Grasiele Rezende, atual secre-
tária de Esportes de Ameri-
cana e que trabalhou duran-
te muitos anos no projeto da 
ADCF Unimed; e José Renato, 
também ex-jogador. Os três 
têm capacitação pela NBA, 
com reciclagem anual.

Bruno Fiorotto, por sua vez, 
atua na gestão do programa e, 
quando possível, participa das 
aulas e eventos. Segundo ele, 
hoje o projeto no Colégio Ili-
mit está com 60 atletas e ain-
da há vagas disponíveis para 
novos alunos.

“A gente forma turmas com 
número entre 20 a 25 atletas, 
no máximo. Não adianta co-
locar mais gente, pois perde-

-se a qualidade do trabalho”, 
explicou. As aulas são reali-
zadas às segundas e quartas, 
das 17 às 20 horas, e às terças 
e quintas, das 17 às 18 horas.

Fiorotto disse que, nas 
próximas semanas, as equi-
pes locais começarão a reali-
zar amistosos visando os tor-
neios previstos para o segun-
do semestre.

Projeto é
aberto e
desenvolvido
no Ilimit
desde 2019 José Renato, Babi Honório e Bruno Fiorotto: projeto visa desenvolvimento do atleta

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



AMERICANA, 20 DE MAIO DE 20228 ESPORTE

Hospital 24h
Petshop

o complexo PET mais
completo da região!

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

19.99904-4440

Instagram @zaramelojr
e-mail zaramelojr@jornalojogo.com.br
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Grupo do Pé de Chumbo, formado por pilotos e profissionais das 
equipes de imprensa e mecânica, se reuniu para happy hour no 
Beppo, terça-feira (17). Apesar do frio, o papo rolou descontraído. 
Claro que não poderia faltar na pauta a terceira etapa da 
temporada 2022 da Copa Sópneus Goodyear, que acontece neste 
sábado (21), no Kartódromo San Marino, em Paulínia. Confira!

FOTOS: PD’CHUMBO TEAM BY WW

HAPPY HOUR DO
PD’CHUMBO NO BEPPO

1. Carlinhos Carrion 
e Marcelo Marusso
2. William Saura
3. O anfitrião Giovanni 
“Beppo” Pamfílio
4. Wado Pellizoni
5. Rodrigo Pestana
6. Théo Pioli Trevisani, 
o líder do campeonato
7. Rodrigo Bedore
8. Mayckon Mota

1 3

8

4

6

2

5

7
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Exatos 49 dias após a realiza-
ção da segunda etapa, em Li-
meira, a Copa Sópneus Good-
year de Kart Pé de Chumbo re-
toma a disputa da temporada 
2022 no San Marino, em Pau-
línia, neste sábado (21). Os pi-
lotos vão à pista para a tercei-
ra rodada dupla do ano e a ex-
pectativa é por corridas em al-
ta intensidade - a primeira está 

marcada para as 9h25 e a se-
gunda para as 11 horas.

Théo Trevisani, líder com 112 
pontos, Rogério Pomperma-
yer e Patrik Neves, que divi-
dem a vice-liderança com 101, 
já abriram vantagem na dian-
teira do campeonato e devem 
travar briga à parte pela hege-
monia da Pró.

O mais próximo do trio da 
categoria de elite é um “intruso” 
da divisão de acesso: Ederson 
Rodrigues tem 90 pontos, é o 
quarto colocado no geral e líder 
absoluto da Light. Quem fecha o 
Top 5 é Douglas Pitoli, que ocu-
pa o quinto lugar com 87 pontos.

A etapa no San Marino já 
é vista pelos pilotos como di-

KART

PD’CHUMBO
RETOMA A
DISPUTA NO
SAN MARINO

MEIA MARATONA

NATÁLIA CONQUISTA PÓDIO NA ASICS
ZARAMELO JR. 

 @zaramelojr

Coach da S2 Assessoria Es-
portiva de Americana, Natália 
Regina Painelli, 34 anos, con-
quistou resultado expressi-

vo na etapa de São Paulo da 
Asics Golden Run, tradicional 
meia maratona que aconte-
ceu domingo (15), na capital. 
Ela completou o percurso de 
21km com o tempo líquido de 
1h17m03, garantindo presença 

no pódio feminino como quar-
ta colocada no geral.

Natália largou atrás do pe-
lotão de elite e fez uma pro-
va em ritmo bastante forte. À 
frente dela chegaram apenas 
Amanda de Oliveira (campeã 

com 1h15m14), Jéssica Soares 
(vice com 1h16m17) e Andreia 
Hessel (terceira com 1h17m00).

Além do pódio no geral, Na-
tália foi a campeã do Top 100 
entre as mulheres que não são 
do grupo de elite da prova. Natália vibra ao completar a prova em São Paulo

DAVI ARDUINO | FOTOP

visor de águas em relação à 
sequência da temporada. Os 
resultados mostrarão a ten-
dência das pretensões que 
cada um terá para as demais 
rodadas.Se da segunda pa-
ra a terceira etapas houve la-

cuna de mais de um mês e 
meio, da terceira para a quar-
ta serão apenas duas sema-
nas, pois o grid do PD’Chum-
bo será novamente alinhado 
em Paulínia no dia 4 de junho. 
A 17ª temporada do PDC con-

ta com a participação de 26 
pilotos, sendo 15 na Pró e 11 
na Light. O campeonato tem 
grid único, ou seja, as duas 
categorias correm juntas, po-
rém, a pontuação é específi-
ca para cada uma delas.

TOP 5
PRÓ

PILOTOS PTS.

1º Théo Trevisani 112
2º Rogério Pompermayer 101
3º Patrik Neves 101
4º Douglas Pitoli 87
5º Candido Neto 81

LIGHT
PILOTOS PTS.

1º Ederson Rodrigues 90
2º Rafael Barberatto 76
3º Fernando Rodovalho 65
4º Oswaldo Nogueira 65
5º Ivan Dantas 64

Pilotos do Pé de Chumbo vão à pista do San Marino, amanhã, para mais uma rodada

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE MARÇO DE 2022
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JUMA ASSANHADA!
Ai ai ai... E a diretora daquela escola badalada, que faz a 
linha ‘sargentona’, sempre rígida e exigente?! O detalhe é 
que, na calada da noite, a fuefa se transforma com fetiches. 
Adora enviar fotos sensuais para os boys caracterizada 
de oncinha, diabinha e tudo o que a imaginação mandar. 
Só que as tais fotos já caíram na rede e tem muito aluno 
curioso com os cliks safadeeenhos. Se manca, Marilú!

VELINHAS!
Comemorando idade 
nova nessa sexta, Samuel 
Paixão, Renata Paixão Oki, 
Elza Faria (foto), Edilaine 
Zangerolamo, Vanderlei 
Macris, André Oliveira, 
Maxwell da Rocha, João 
Mecatti e Neusa Bertossi. 
No sábado é a vez de Maria 
Amabile Mollon, Marcelo 
Frizzo, Allisson Roberto, 
Widnes Pigatto Junior e 
Ricardo Valim apagarem 
velinhas. E no domingo, 
Rita Barion, Diógenes 
Pissinati de Oliveira, 
Thomaz Fernandes, 
Monnycris Oliveira e 
Silmara Malvassora são 
os aniversariantes.

BALLOONS, 
FRIENDS & JOY!
Cheia de vida! O significado de seu nome já é 
uma explosão de alegria e boas energias, e Vivia-
ne Corral coleciona muitos amigos de diversas tri-
bos. Mãe, empreendedora, mulher e fitness, ela é 
intensa e adora uma festa. Vivi brindou mais uma 
primavera com recepção badaladíssima em sua 
bela residência. Logo na entrada, imenso letrei-
ro luminoso com o nome ‘Vivi’ e centenas de ba-
lões em diversos tamanhos, numa alusão fashion 
à animação ‘Up: Altas Aventuras’. Ainda na am-
bientação, orquídeas e muito led. A aniversarian-
te usou look by Nati Vozza de cropped com saia 
no tom vermelho bordeaux. Um ‘day and night’ 
à beira da piscina regado a drinks tropicais do 
Number One Bartenders, shots especiais prepa-
rados por Gustavo Azzolini, marido da aniversa-
riante, além de espumante borbulhando nas ta-
ças, vinhos encorpados e whisky The Macallan. 
Na trilha sonora, hits para todos os gostos. Na re-
cepção dos convidados, o cantor Michel Junior 
abrindo a festa para o show da dupla Otavio & 
Raphael. Pra fechar em alto estilo, o melhor do 
eletrônico com DJ Bacci. Vibração como poucas!

A aniversariante Viviane Corral

Viviane Corral com o maridão Gustavo Azzolini Juliana Berardo Paffaro e André Paffaro

Emília Corral e Adriana Corral, mãe e irmã da aniversariante 
Lara Corral Azzolini,
filha da aniversariante
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

Maine Corral Furlan,
filha de Viviane

Amanda Corral Furlan, filha de Vivi,
com o namorado Guilherme Rossoni

Kelly Favero e Willian Tião

Monaliza Rodrigues e Rolfinho Milani

Beatriz Docusse e Eduardo Leite Julia Luchiari e Fião Cipriano

Mariana e Luiz Carlos Matos

Juliana Iglesias e Thiago Azevedo

Andrea Redígolo e João Barata

Giba Mathias e Raquel Rachid

Stella Berardo Pirondi e Fábio Pirondi

Claudia Cruz e Wadinho Nogueira

Fernando Romi ZanattaThiago Martins com a mulher Renata e a filha Isabella

Céia Rodrigues e Silmara Santana Adriana e Carlos Silva
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O ex-jogador Elano, com pas-
sagens por Santos, Manches-
ter City, Grêmio e Flamengo, 
entre outros times, além da 
seleção brasileira, estará ama-
nhã (21) em Americana para 
jogo beneficente no campo 
de futebol do bairro São Ma-
noel, que está sendo promovi-
do pela sanitarista Maria Gio-
vana Fortunato.

Elano, que agora é técnico - 
seu último time foi a Ferroviá-
ria de Araraquara no Campeo-
nato Paulista deste ano -, fará 
palestra às crianças que parti-
cipam da escolinha do Espor-
te Clube São Manoel, projeto 
que tem à frente o ex-jogador 
Walkinho Fronio e conta com 
apoio de Maria Giovana.

O jogo está previsto para 
começar às 10 horas e, além 
de Elano e Walkinho, também 
reunirá outros ex-profissionais, 

como Bruno Correa, atacante 
que passou por vários times, 
entre eles, o Botafogo do Rio, 
e Pituco Sacilotto, meio-cam-
pista que fez carreira na Itália. 
Mais nomes devem ser confir-
mados nesta sexta-feira (20). 

Há a possibilidade da realiza-
ção de uma partida de fute-
bol feminino.

O evento deste sábado no 
São Manoel tem como prin-
cipal objetivo a arrecadação 
de leite para doação a insti-
tuições sociais de America-
na. A expectativa é que quem 
for ao campo colabore com 
a iniciativa.

BENEFICENTE

MARIA GIOVANA 
TRAZ ELANO 
PARA JOGO NO 
SÃO MANOEL

Ex-jogador
fará palestra
às crianças
que participam
de projeto

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

ZARAMELO JR. | JORNAL O JOGO | 5 DE MARÇO DE 2022

Maria Giovana é a responsável pela realização do jogo beneficente deste sábado

Pela segunda rodada da fa-
se de classificação do Cam-
peonato Estadual de Futebol 
da OAB (Ordem dos Advoga-
dos do Brasil), Americana (ca-
misa branca)ficou no sempate 

sem gols com Sumaré, em jo-
go disputado no campo da Vi-
la Amorim, na manhã de sába-
do (14). “Apesar do nosso ti-
me ter mais qualidade técni-
ca, o jogo foi muito truncado 

AMERICANA FICA NO EMPATE COM SUMARÉ
e não conseguimos a vitória”, 
disse o ala Fábio Augusto. Na 
estreia, Americana empatou 
(1 a 1) com Campinas, na casa 
do adversário.

Com 2 pontos, o time ame-
ricanense ocupa o terceiro lu-
gar na classificação do Gru-
po A, atrás de Campinas, que 
lidera com 4 pontos, e Piraci-
caba, que está na segunda co-
locação com 3. Sumaré é lan-
terna com 1 ponto. Os dois pri-
meiros passam direto à 2ª fa-
se, enquanto o terceiro irá para 
uma repescagem.

O próximo jogo de Ameri-
cana será contra Piracicaba, no 
dia 4 de junho, em local ainda 
a ser confirmado pelos organi-
zadores. (ZARAMELO JR.)

RIO BRANCO

Vice-líder do Grupo 4 do Cam-
peonato Paulista da 2ª Divisão 
(Bezinha) com 7 pontos, o Rio 
Branco vai a Araras, domin-
go (22), para enfrentar o União 
São João, que é o lanterna com 
apenas 1 ponto. O jogo está 
marcado para as 10 horas e fe-
cha o 1º turno. (ZARAMELO JR.)

RAQUETINHA

Começou ontem (19) e vai até 
domingo (22), na ATC (Ameri-
cana Tennis Center), a segun-
da edição do Sega Open de 
Raquetinha. O torneio movi-
menta 88 duplas nas catego-
rias masculina, feminina e mis-
ta. O complexo da academia 
possui seis quadras de saibro. 
Joel Olla Junior é o diretor ge-
ral da competição, enquanto 
a arbitragem está sob respon-
sabilidade de Henrique Defa-
vari. (ZARAMELO JR.)

FUTSAL

Na sequência da Taça EPTV de 
Futsal, Americana joga contra 
Hortolândia, segunda-feira (23), 
às 19h30, no Ginásio de Espor-
tes Professor Roberto Polatti, 
no Antonio Zanaga. O time lo-
cal é líder de seu grupo com 6 
pontos e deve avançar à 2ª fa-
se. (ZARAMELO JR.)
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MONTARIA REÚNE ELITE NO CCA
FESTA DO PEÃO

DA REDAÇÃO*

O chão vai tremer e o bicho vai 
pegar na arena da 34ª edição 
da Festa do Peão de Americana 
com as provas de montaria em 
touros, cutiano e três tambores. 
Alguns dos melhores atletas do 
Brasil e do mundo estarão re-
unidos em competições de ti-
rar o fôlego entre os dias 10 e 19 
de junho, na arena do Parque de 
Eventos do CCA (Clube dos Ca-
valeiros de Americana).

A adrenalina começa já no dia 
de abertura da festa com as dis-
putas das três modalidades. Nos 
Três Tambores, única que per-
mite a participação feminina, a 
velocidade não é o principal re-
quisito. A sintonia entre a ama-
zona e o animal é fundamental 
para que o percurso de contor-
no entre os três tambores, dis-
tribuídos em forma triangular e 
distantes 30 metros um do ou-
tro, seja feito no menor tem-
po possível e, o mais importan-
te: sem que nenhum deles caia. 
Nesta prova, que terá as elimina-
tórias no primeiro fim de sema-
na, o lugar mais alto do podium 
é garantido, na maioria das ve-
zes, por milésimos de segundos.

No cutiano, modalidade em 
cavalos criada no Brasil, é preci-
so que o atleta, durante os 8 se-
gundos, permaneça com os pés 
localizados na altura do pesco-
ço do animal e somente com 
uma das mãos nas rédeas. A 
mão livre não pode encostar no 
cavalo ou no próprio corpo. Tu-
do isso, claro, para tornar a dis-
puta mais acirrada e eletrizante.

E quem pensa que cava-
lo não pula, nunca foi num ro-
deio! Antonio Jucelino Costa, 
José Leal Neto, Altamiro Lima 
e Rodrigo Pedro Rosa sabem 
bem. Os competidores terão pe-
la frente nada mais nada menos 
que “Artista”, “Paixão Caipira” e 

“Folião”, alguns animais duros na 
queda e que fazem de tudo para 
dificultar a vida do peão. É emo-
ção do início ao fim! *Texto envia-
do pela Vena Comunicação, res-
ponsável pela assessoria de Im-
prensa da Festa do Peão de Ame-
ricana, com edição do O JOGO

E se a competição é acirrada 
no cutiano, na montaria em 
touros é igual. A diferença é 
que, além de imprevisíveis, os 
animais pesam quase uma 
tonelada. O esporte mais ra-
dical do planeta aterrissa em 
Americana para dois finais de 
semana excepcionais.

No primeiro, aconte-
ce a 6ª etapa da PBR Bra-
zil, o maior e mais respei-
tado campeonato de mon-
taria em touros do mun-
do. No segundo, um mode-
lo de competição exclusivo 
da PBR para Festa de Ame-
ricana, o Iron Cowboy.

Na primeira semana - 
dias 10, 11 e 12 –, os compe-
tidores disputam a fivela de 
Americana, considerada um 
grande celeiro de campeões. 
Para isso, cada um dos atle-
tas precisa mostrar o equilí-
brio e força sobre o animal 
durante os oito segundos 
que se tornam uma eterni-
dade quando os animais se-

lecionados para a competi-
ção são os melhores do Bra-
sil. E se engana quem pensa 
que homem e animal dispu-
tam na arena. Os atletas (sim, 
os touros também são consi-
derados atletas) somam no-
ta e, a melhor performance, 
leva o topo do ranking.

Os melhores atletas da 6ª 
etapa da PBR Brazil têm a 
chance de disputar o Iron Co-
wboy, um modelo de compe-
tição que no Brasil só ocorre 
em Americana. Nos dias 17 e 
18 eles somam pontos para a 
grande disputa no estilo ma-
ta-mata que acontece no do-
mingo. Sorteados em chaves, 
a cada round, um competidor 
é eliminado. O melhor, em to-
das as disputas, recebe o tí-
tulo de Cowboy de Ferro!

A Festa do Peão de Ame-
ricana possui a melhor pre-
miação da PBR Brazil, com 
mais de R$ 100 mil e, claro, 
pontuação no ranking mun-
dial da entidade.

GRADE DE SHOWS
34ª FESTA DO PEÃO DE AMERICANA

DIA 10 
SEXTA

Henrique & Juliano, Barões da Pisadinha  
e Guilherme & Benuto

DIA 11 
SÁBADO

Gusttavo Lima, Edson & Hudson 
e César Menotti & Fabiano

DIA 12 
DOMINGO Luan Santana e Pedro Sampaio

DIA 15 
QUARTA

Cabaré (Leonardo e Bruno & Marrone, Dennis DJ 
e Juan Marcus & Vinicius (Lounge/Americana Hall

DIA 17  
SEXTA Maiara & Maraísa, Alok e Hugo & Guilherme

DIA 18 
SÁBADO

Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, 
Gustavo Mioto e DJ Sevenn

DIA 19 
DOMINGO Chitãozinho & Xororó

Montaria em cutiano  
é uma das atrações da 
Festa de Americana

ADILSON SILVA | FOTOPERIGO | DIVULGAÇÃO

AMERICANA É EXCLUSIVA 
COM IRON COWBOY
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A etapa de Campinas da corrida 
de rua Let’s Run Girls, que acon-
tece domingo (22), tem patro-

cínio da Rede de Supermerca-
dos Pague Menos. “É uma sa-
tisfação enorme apoiar proje-
tos transformadores. Na área 
de esportes, vemos a corrida de 
rua como uma oportunidade de 

promover a junção de três pila-
res que acreditamos impactar 
positivamente na vida das pes-
soas: entretenimento, paixão 
e emoção”, disse Fábio Cecon, 
gerente de Marketing do Pague 

Menos. “A Let’s Run Girls é um 
evento especial porque presti-
gia as mulheres e seu empode-
ramento. Nosso público é ma-
joritariamente feminino e po-
der proporcionar uma prática 

esportiva somente para elas é 
muito gratificante”, acrescen-
tou Cecon. Com expectativa pe-
la presença de mil atletas, a cor-
rida tem largada marcada pa-
ra as 7 horas de domingo, com 

percurso pela região da Lagoa 
do Taquaral. O projeto é ideali-
zado por Marina Vidotti, Priscil-
la Mengate e Vanessa Agnelo 
e tem por objetivo inserir cada 
vez mais mulheres no esporte.

CORRIDA DE RUA

PAGUE MENOS PATROCINA ETAPA DE CAMPINAS DA LET’S RUN

VETERANOS DÁ
LARGADA ÀS 4ªS

MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A disputa das quartas de final 
do campeonato de minicampo 
do Veteranos tem abertura es-
ta semana com os jogos de ida 
de três categorias: intermediária, 
senior e master. No super mas-
ter, ainda há duas rodadas da fa-
se de classificação pela frente.

As partidas de volta aconte-
cem na próxima semana, quan-
do, então, serão conhecidos 
os semifinalistas. O único time 
com passaporte carimbado às 
semifinais é o Supermercados 
Pérola, que terminou em pri-
meiro lugar na intermediária.

Optilar Óptica, Persianas 
Souzaflex e Z Sport, na inter-
mediária; JRT Hobbies, Da-
ma Bier, Joia Calçados e Ter-
mo Americana, no senior; Help 
Parafusos, Posto São Vito, Gal-

mar Ferramentas e Acapul-
co Imóveis, no master, entram 
com vantagem de resultados 
iguais nas quartas por terem 
feito melhor campanha que 
seus adversários. A programa-
ção dos jogos de ida no clube 
de campo do Veteranos, no 
bairro São Luiz, é a seguinte:
HOJE (20)
SENIOR
19h Dama Bier x Tec Têxtil
20h15 Joia Calçados x 
Casa do Construtor
MASTER
19h Acapulco x Ecosu Sucatas
20h15 Help Parafusos 
x Tabatex Têxtil
AMANHÃ (21)
INTERMEDIÁRIA
14h45 Souzaflex x Ecosu
15h55 Optilar x Linhas São Vito
17h05 Z Sport x JRT Hobbies
SENIOR
15h30 Termo Americana x Ecosu
16h40 JRT Hobbies x 
Bar do Zé Carlos
MASTER
15h30 Posto São Vito x Hitscolor
16h40 Galmar x 
Distema Decorações

Os principais artilheiros do 
campeonato até o momen-
to são Gustavo Henrique, do Z 
Sport, com 21 gols na interme-
diária; Paulo Henrique, do Tec 
Têxtil, com 26 gols no senior; 
e Ricardo Santos, do Galmar, 
com 19 gols no master. Na mes-
ma sequência de categorias, os 
goleiros menos vazados são 
Nardoni, do Pérola, com a mé-
dia de 1,5 gol; Pedrinho Peol, do 
Ecosu, com a média de 2,7 gols; 
e Tião Garcinha, do Help Para-
fusos, com a média de 1,3 gol.

RETA DECISIVA
A categoria super master está 
na reta decisiva da 1ª fase. Fal-
tando duas rodadas, o Ecosu 
Sucatas já está garantido nas 
semifinais. O Gonzaga Enge-
nharia tem a classificação bem 
encaminhada, enquanto Mira-
fer e Auto Elétrica Alga estão 
de olho na terceira vaga direta.

Os jogos da próxima ter-
ça-feira (24) são estes: Alga x 
Rodonaves e Gonzaga x Ecosu, 
ambos às 19 horas, e SP Tur x 
Mirafer, às 20h15.

A diretoria de Esportes do Veteranos promo-
veu o 1º Torneio de Truco, domingo (15), no 
clube de campo, no bairro São Luiz. Partici-
param 16 duplas, formadas por sócios e con-
vidados. Os campeões desta edição foram 
Claudionor Machado Góes (Oreia) e Romildo 
Codogno, com Vanderlei Bitencourt e Louri-
val Romão Camargo Junior como vices. As 
duplas foram premiadas com troféus. Os diri-
gentes pretendem realizar outros torneios da 
modalidade ao longo do ano. (ZARAMELO JR.)

TRUCO
VETERANOS | DIVULGAÇÃO

Hitscolor encara Posto São Vito e tem que reverter desvantagem

VETERANOS | DIVULGAÇÃO
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ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Os times que disputarão as se-
mifinais do 64º Campeonato 
PHS Samaritano Saúde de Fu-
tebol Minicampo, no Flamen-
go, estão sendo definidos es-
ta semana nos jogos de vol-
ta das quartas de final. Ontem 
(19), foi a vez do master e su-
per master. Hoje (20) e ama-
nhã (21), a disputa será em 
mais quatro categorias.

Pelos resultados dos jogos 
de ida, semana passada, os ti-
mes que carimbam passapor-
te às semifinais com empate no 

tempo normal são: Major Lou-
nge Bar, Ameripesca, Ameris-
tamp e Agicorr Seguros, no jo-
vem; Placeone, Hotel Boa Vis-
ta, Rama e Na Cara do Gol, na 
intermediária; Supermerca-
dos Pague Menos, Grupo Fu-
tura, JDM Contábil e EF Manu-
tenção, no senior; 4R Veículos, 
Líder Fast, Restaurante Prato 
Quente e Ecosu Sucatas, no su-
per senior. No feminino, o Eco-
su Sucatas derrotou o Casa da 
Cerveja por 2 a 1 no jogo de ida. 
Os times voltam a se enfren-

tar no próximo dia 28. Ama-
nhã, haverá o confronto de vol-
ta entre Cia do Milho e MagSac 
Embalagens - na ida, vitória do 
MagSac por 4 a 2 -, sendo co-
nhecido o primeiro finalista.

Os artilheiros destas cate-
gorias são João Vitor, do Agi-
corr, com 28 gols no jovem; 
Rafael Monteiro, do Placeo-
ne, com 31 gols na intermediá-
ria; Alexandre Silva, do Grupo 
Futura, com 16 gols no senior; 
Cléber Freitas, do Ecosu, com 
22 gols no super senior; e Ma-
ria Eduarda, do Cia do Milho, 
com 9 gols no feminino.

Nas categorias de base 
(pré-mirim, mirim e infantil), 
que envolvem crianças, os jo-
gos da repescagem desta se-
mana foram adiados para a 
próxima quarta-feira (25) em 
razão da baixa temperatura.

Primeiro
finalista do
feminino vai
ser conhecido
neste sábado

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

No jogo mais aguardado da 
nona rodada da fase de classi-
ficação, envolvendo os pontei-
ros, o Sacilotto Contabilidade 
atropelou o Orion Cores por 13 
a 0 e assumiu a liderança iso-
lada do Campeonato José Ro-
berto Bardi de Futebol Society, 
no Castor. O time dos goleado-
res Levak e Bruninho chegou a 
21 pontos, 2 a mais que o ad-
versário da semana passada. 
Tanto Sacilotto como Orion es-

tão com passaporte carimba-
do às semifinais. A briga pe-
la terceira vaga direta envolve 
Café Amorino (12 pontos), Ve-
dras (12), Zanqueta (11) e ISB 
Contábil (10). Levak é o prin-
cipal artilheiro com 20 gols e 
tem na cola seu companheiro 
de time Bruninho e o experien-
te Patrik, do Vedras, ambos 
com 19. A 10ª rodada aconte-
ce amanhã (21), no Castor So-
ciety, com esta programação: 
14h45 - Amorino x ISB; 16 ho-
ras - Orion x Soul; e 17 horas - 
Levak x Zanqueta.

Zanqueta briga pela terceira vaga no Castor Society

DIVULGAÇÃO

SOCIETY

SACILOTTO ATROPELA 
E VIRA LÍDER ISOLADOFLAMENGO DEFINE OS 

TIMES ÀS SEMIFINAIS

MINICAMPO

Major Lounge tem vantagem do empate para garantir vaga nas semifinais da categoria jovem no Flamengo

ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE MAIO DE 2022

TÊNIS DE MESA

PROGRAMAÇÃO
HOJE

SUPER SENIOR
19H Ecosu x A.Guinchos
19H Perena x Prato Quente
20H Líder Fast x Etanin
20H 4R Veículos x Colin’s

SENIOR
19H EF Manut. x Red Hot
19H JDM Contábil x Porccino
20H Futura x Nova Pet
20H A&J x Pague Menos

AMANHÃ
INTERMEDIÁRIA

14H15 Loom x Na Cara do Gol
14H15 Rama x RRB Refeições
15H20 Boa Vista x Mar Negro
15H20 Roll Seladoras x Placeone

JOVEM
14H15 Agicorr x Roll Seladoras
14H15 Kintal x Ameristamp
15H20 Bazanella x Ameripesca
15H20 Sushidô x Major Lounge

FEMININO
16H30 Cia Milho x MagSac

DIVULGAÇÃO

Americana teve resultados 
positivos na 3ª etapa da Liga 
Paulista de Tênis de Mesa, do-
mingo (15), em Piracicaba: Sa-
muel Bertolassi - campeão na 
Mirim 2 e Rating E; Caio Cang-
nin (foto) - vice no Senior; Ma-
ria Paula Ribeiro - vice no Fe-
minino Adulto; Angelina An-
gelicci - quarta no Adulto Fe-
minino; Matehus Izaias Lo-
pes - quinto no Juvenil 2; e 
Bruno Batori - quinto no Mas-
culino Adulto. (ZARAMELO JR.)
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