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‘‘A loja mais esportiva da região’’

AMERICANA, 3 DE JUNHO DE 2022

Nº 886 >> DESDE 2003BY ZARAMELO JR. @zaramelojr

NOVO LÍDER
Rogério Pompermayer vence terceira etapa do Pé de Chumbo, em Paulínia, e pula para liderança

da temporada 2022. Pilotos voltam à pista amanhã para nova rodada dupla. P. 7 a 10

ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE MAIO DE 2022
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RB BUSCA VITÓRIA EM JUNDIAÍ
Pela 2ª rodada do 2º turno 
do Campeonato Paulista da 
2ª Divisão, o Rio Branco bus-
ca a vitória contra o Paulista, 
amanhã (4), às 16 horas, em 
Jundiaí. Caso conquiste os 
3 pontos, o time do técnico 
Betão Alcântara (ao centro) 
dará passo importante para 
assegurar uma das vagas do 
Grupo 4 à 2ª fase.

Neste momento, o Rio 
Branco ocupa a vice-lide-
rança com 13 pontos, 1 a 

menos que a Itapirense, 
que está em primeiro lugar 

- os dois se enfrentam sema-
na que vem, em Americana. 
Quem mais se aproxima dos 
ponteiros é o Amparo, que 
está com 9 pontos. Paulis-
ta (6), Independente (5) e 
União São João (1) vêm na 
sequência. Pelo que se viu 
até agora, tudo leva a crer 
que Rio Branco e Itapiren-
se vão avançar sem maiores 
dificuldades.

AMERICANENSES 
NA TAÇA EPTV
Os árbitros Abimael Vilon Va-
ladares Santos (e) e Marcos 
Reis (d) e o mesário Wan-
derley Libório (c) têm atuado 
com frequência na Taça EP-
TV de Futsal. O trio é bastan-
te experiente. “O campeona-
to está com bom nível técni-
co e o que chama bastante a 
atenção é a grande presença 
de público”, disse Abimael.

AMIGOS ATC TEM
RODADA DECISIVA
O Torneio Amigos ATC de Raque-
tinha tem rodada decisiva na quar-
ta-feira (8) com os jogos Fred Faé/
Marcos x Hugo/Robão, Fred Car-
valho/Pivete x Rafa/Pirão, Rogé-
rio/Wado x Sayão/Fábio e Zebu/
Tiago x Franco/Bilibio. Pela tabe-
la, é a última rodada, porém algu-
mas partidas adiadas ainda estão 
em aberto e terão de ser disputa-
das nos próximos dias. Os líderes 
são Fred Faé, com 19 pontos no 
Ranking A, e Ricardo Sayão (foto), 
com 23 pontos no Ranking B.

CAMPEÃ VISITA 
BIKE HOTEL
Ex-ciclista de Americana e atualmente 
competindo por Rio Claro, a paranaense 
Wellyda Rodrigues visitou a matriz do Bi-
ke Hotel Sports, semana passada. Ela foi re-
cepcionada pelo casal Denise Calente e Fá-
bio Guidolin.

Recentemente, Wellyda conquistou três 
medalhas de ouro no Campeonato Brasilei-
ro. Ela foi campeã nas provas perseguição 
por equipes, scratch e madison.

DEL LAROVERE 
NA COPA COSAT
O americanense Marco Aurélio Del La-
rovere trabalhou na Copa Cosat, que 
reuniu 64 tenistas de 14 anos de países 
da América do Sul, entre os dias 16 e 
21 de maio, no complexo da Academia 
HWT, em Bragança Paulista. Ele foi 
juiz de cadeira em uma das semifinais 
masculinas e na final feminina. Ao lado 
de Giovanna Ciantelli, Victor Cunha e 
Samantha Zimbaro, Del Larovere inte-
grou a equipe de arbitragem brasileira 
que pela primeira vez na história atuou 
em torneio sobre grama no País.

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

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE MAIO DE 2022



AMERICANA, 3 DE JUNHO DE 2022 3ESPORTE

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

• Circuito fechado de TV  • Alarmes monitorados 
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)

• Choque pulsativo  • Monitoramento de imagens
• Vigilância  • Portaria 24 horas 

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

AMERICANA E SB DIVIDEM DOMÍNIO
SEGA OPEN

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O 2º Sega Open de Raquetinha, 
disputado no complexo de sai-
bro da ATC (Americana Tennis 
Center), entre os dias 19 e 22 de 
maio, teve domínio dividido en-
tre Americana e Santa Bárbara 
d’Oeste. As duplas das duas ci-
dades conquistaram o título de 
10 das 14 categorias - foram cin-
co para americanenses e cinco 
para barbarenses. Válido como 
segunda etapa da temporada 
2022 do Circuito Aberto de Ra-
quetinha, o torneio teve a parti-
cipação de 88 duplas de diver-
sas cidades de São Paulo.

Americana foi campeã com 
Larissa Dollo, em parceria 
com Camilla Boldrin, de Limei-
ra, na Feminina A; Larissa Per-
ri e Silvana Meneghel, na Fe-
minina Iniciante; Maurício Fer-
reira (Zevu) e Paulinho Cam-
pos, na Masculina A; Henrique 
Defavari (Capiva), em parce-
ria com Eduardo Bertolla, de 

Cerquinho, na Masculina Pro; 
e Maisa Rosalen e Neto Stra-
diotto, na Mista C.

Já Santa Bárbara ficou com 
o título na Feminina B, com Lu-
ciane Manzatto e Roberta Cas-
tilho; na Feminina C, com Mo-
nise Tombato e Priscila Andra-
de; na Mista A, com Franciel-
li Amaral e Luiz Rodrigues; na 
Mista B, com Luciana Manzatto 
e Fernando Pinheiro; e na Mis-
ta Iniciante, com Daniela Mon-
teiro e Raphael Lopes.

Um dos destaques do Se-
ga Open foram as paulistanas 
Paula Takahashi e Tatiana Ro-
drigues, que jogaram na Mas-
culina B, atropelaram todos os 

adversários e foram campeãs. 
De Tatuí, Célio Siqueira e João 
Carlos ficaram com o título na 
Masculina C, enquanto Flávio 
Pagotto e Maurício Campos, 
de Campinas, foram os melho-
res na Masculina Iniciante.

E, por fim, na Mista Pro, os 
campeões foram Paula Takah-
ashi, de São Paulo, e Eduardo 
Bertola, de Cerquilho. De acor-
do com o gestor de plataforma 
esportiva Joel Olla Junior, res-
ponsável pelo Raquetinha.Com, 
a próxima etapa do Circuito 
acontece no Tênis Clube, em 
Santos, entre os dias 1 e 3 de ju-
lho. As inscrições serão abertas 
em breve pelo LetzPlay.

Torneio na ATC
teve presença
de 88 duplas
de cidades de
todo Estado

Os irmãos Rigue - João Pe-
dro e Marco -, que jogam pe-
la Winner Academia, foram 
vice-campeões de suas ca-
tegorias no Torneio Aber-
to Infanto Juvenil do Clube 
de Campo Empyreo, em Le-
me, nos dias 21 e 22 de maio, 
com chancela da FPT (Fede-
ração Paulista de Tênis).

Na categoria 14M, João 
Pedro perdeu a final para 
Gabriel Cury por duplo 3/6, 
enquanto Marco foi derro-
tado por Rodrigo Altieri por 
5/7 e 2/6. “Como toda equi-
pe, o João e o Marco têm 
mostrado evolução muita 
boa e estão jogando tênis de 
qualidade”, disse o coach Lu-
cas Cunha (Little). Além dos 
irmãos Rigue, mais dois te-
nistas da Winner foram às 

quadras em Araras: Gusta-
vo Nascimento, que chegou 
às quartas de final da 11M, e 
Gustavo Guerra, que caiu na 
primeira rodada da 16M.

ESPÉRIA
No início desta semana, Mar-
co Rigue chegou à final do 
Aberto do Espéria, em São 
Paulo, e ficou com o vice-

-campeonato. Ele enfrentou 
Henrique Souza e perdeu o 
primeiro set por 7/5. No se-
gundo, com o americanen-
se em desvantagem de 2/0, 
começou chuva muito forte 
e a partida foi suspensa.

Os organizadores marca-
ram a sequência para o dia 
seguinte, mas Marco não 
pode comparecer em razão 
dos estudos. (ZARAMELO JR.)

A americanense Larissa Dollo foi campeã na principal categoria feminina do Sega Open, na ATC

TÊNIS

IRMÃOS RIGUE SÃO
VICES NO EMPYREO

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

João Pedro, Lucas Cunha e Marco no Empyreo

DIVULGAÇÃO
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THIANE MENDIETA

Aos apaixonados e pratican-
tes de corrida, chegou a vez 
de se participarem da Meia 
Maratona Pague Menos Cam-
pinas. Um dos eventos espor-
tivos mais tradicionais da ci-
dade chega a sua 10ª edição 
e acontece no próximo dia 12, 
com largada às 7 horas, na 
Avenida Francisco Glicério, 
em frente ao Largo do Rosá-
rio, no centro.

Com o retorno dos even-
tos esportivos presenciais 
acontecendo em todo o país, 

chegou a vez da maior cida-
de do interior paulista rece-
ber a corrida, que contem-
pla as distâncias de 21k e 10k. 
É um dos eventos esportivos 
mais aguardados pelos atle-
tas e costuma receber gran-
des nomes da meia distân-
cia do cenário nacional. Terá 
a presença, de aproximada-
mente, 4 mil atletas nas duas 
modalidades, e retorna para 
abrilhantar o cenário de cor-
ridas de rua na cidade.

Apoiar projetos transforma-
dores está no DNA da Rede de 
Supermercados Pague Menos. 

MEIA MARATONA

PROVA DO
PAGUE MENOS
ACONTECE EM
CAMPINAS

Nas distâncias
de 21k e 10k,
corrida está
marcada para
próximo dia 12

PERCURSO
Com realização da Rede de 
Supermercados Pague Me-
nos e organização técnica da 
Noblu Sports, a prova tem 
percurso que cruza a cidade 
de norte a sul, passando pelos 
principais pontos: o centro an-
tigo, o Bosque dos Jequitibás, 
a Avenida Princesa d’Oeste, 
os estádios dos times Guarani 
e Ponte Preta, percorrendo a 
Avenida Jose de Souza Cam-
pos (Norte Sul) até o Parque 
da Lagoa do Taquaral. 

“Nessa edição de 2022 da 
Meia Maratona teremos novi-
dades, mas deixamos a sur-
presa para o momento, já que 
após dois anos de espera por 
conta da pandemia, o evento 
promete vir com tudo”, desta-
cou Cecon. “Quem participar 
poderá conferir ”, finalizou.

A corrida é realização da 
Rede de Supermercados Pa-
gue Menos, com patrocínio 
master da Universidade Pres-
biteriana Mackenzie, apoio da 
Secretaria Municipal de Espor-
tes de Campinas e da Federa-
ção Paulista de Atletismo.

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A empresa Suzano vai reali-
zar em julho a Corrida e Cami-
nhada Suzano Faz Bem, pro-
va de caráter beneficente em 
prol da Apae (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais) e Lar dos Velhinhos São 

Vicente de Paulo. Não have-
rá cobrança da taxa de inscri-
ção, mas os atletas devem fa-
zer a doação do kit com 2 kg 
de sabão em pó, 3 detergentes 
e 2 litros de desinfetantes. To-
da arrecadação será destinada 
às duas entidades.

A prova acontece no dia 3 
de julho, a partir das 8 horas, 

com largada na rua Abrahim 
Abraham, no Residencial Nar-
dini, perto da sede da Apae. As 
distâncias são de 5km e 10km 
para corrida, e de 5km para 
caminhada. O número de par-
ticipantes está limitado a 1 mil 
e as inscrições podem ser fei-
tas on-line no site da Chelso 
Sports - www.chelso.com.br, 

que é a responsável pela orga-
nização técnica.

Haverá premiação em tro-
féus para os cinco primeiros 
colocados no geral e em mini 
troféus para os três melhores 
por faixa etária, tanto no mas-
culino como no feminino. É ne-
cessária a apresentação da 
carterinha de vacinação con-

tra covid com ao menos duas 
doses ou exame PCR realizado 
48 horas antes da corrida.

A equipe de corrida de rua 
da ADC Suzano, comandada 
pelo professor Marcelo Cam-
pos e que hoje conta com mais 
de 100 funcionários da empre-
sa, tem presença garantida na 
prova de julho.

CORRIDA DE RUA

SUZANO REALIZA PROVA BENEFICENTE, EM JULHO

Marcelo Campos é 
responsável pela ADC

ZARAMELO JR. | O JOGO ! 29 DE MAIO DE 2022

Pague Menos tem envolvimento intenso com realização de corridas de rua

ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE OUTUBRO DE 2018

Na área de esportes, a corri-
da de rua promove a junção de 
três pilares que a Rede acredi-
ta impactar positivamente na 
vida das pessoas: entreteni-
mento, paixão e emoção. 

“A corrida de rua é abran-
gente, pois a família toda par-

ticipa, seja praticando a ativi-
dade ou acompanhando al-
gum membro.  É uma prática 
esportiva democrática, qual-
quer um pode participar”, afir-
mou Fábio Cecon, gerente de 
Comunicação e Marketing do 
Pague Menos.
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RANKING WINNER DEFINE LÍDERES
TÊNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Com o fechamento do pri-
meiro mês do segundo qua-
drimeste, em maio, o Ranking 
Winner de Tênis definiu os lí-
deres das quatro categorias 
em disputa no complexo de 
saibro da Winner Academia. 
O torneio movimenta mais de 
120 jogadores de diversas ci-
dades, a maioria de Americana 
e Santa Bárbara d´Oeste.

No Grupo A, Márcio Aguiar 
aparece em primeiro lugar 
com 64 pontos, seguido por 

Ronaldo Lincoln (63), Eduardo 
Giraldelli (62), Junior Bignot-
to (60), Bruno Andrade (60) e 
Paulo Tiago (59).

Com 69 pontos, Michael De-
negris (Bisteca) ocupa a lide-
rança do Grupo B. Na sequên-
cia estão João Marcos (68), 
Gustavo Guerra (67), Elber To-
mazella (66), Fabrício Branco 
(66) e Maurício Oki (59).

O líder do Grupo C é Márcio 
Stivanin com 69 pontos, à fren-
te de Mário Paraíso (68), Lucia-
no Cia (68), Gian Spada (67), 
Sérgio Polaquini (66) e Saulo 
Santarosa (65). E no Grupo 45+, 

Celso Sobral tem 65 pontos e 
aparece na primeira posição, 
superando César Giunco nos 
critérios técnicos de desempate. 
O Top 6 da categoria conta ain-
da com Alexander Zivkovic (64), 
Marcelo Pessoa (64), Valdir 
Maia (61) e Caco Rondelli (61).

No Ranking Winner, ao fi-
nal de cada quadrimestre, há 
acesso e descenso entre os 
seis melhores e os seis piores 
dos Grupos A, B e C. Os tenis-
tas que ficarem nas oito pri-
meiras colocações em dezem-
bro classificam-se para jogar o 
Finals, em janeiro.

Eduardo Giraldelli está entre os melhores do Grupo A na Winner Academia

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

MANUELA GANCIAR JOGA BRASILEIRO

A tenista novaodessense Ma-
nuela Gonçalez Ganciar vai jo-
gar o Campeonato Brasileiro 
Infanto Juvenil, entre os pró-
ximos dias 9 e 16, no Palestra 

Esporte Clube, em São José 
do Rio Preto. Atualmente, ela 
ocupa a 25ª posição da cate-
goria 18 anos no ranking da 
CBT (Confederação Brasilei-

ra de Tênis). Semana passa-
da, em Campinas, Manuela foi 
campeã em duplas do Cam-
peonato Paulista jogando pela 
Sociedade Hípica. (DA REDAÇÃO)
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Após a realização de três etapas, a acade-
mia Corpo & Energia, que conta com atle-
tas de Americana e Nova Odessa, lidera o 
Circuito Unami (União da Natação Master 
do Interior). A equipe do técnico Ricardo 
Luchiari tem 800 pontos, contra 770 de 
Rio Claro e 710 de Araraquara.

Na etapa de Limeira, dia 21 de maio, com 
a presença de 477 nadadores de 49 equi-
pes, a Corpo & Energia conquistou 34 me-
dalhas, sendo 11 de ouro, 17 de prata e 6 de 
bronze. O destaque foi Joanira Yanssen (fo-
to), que ganhou três medalhas de ouro em 
provas individuais e uma de bronze em re-
vezamento - ela compete na categoria 50+.

Os demais medalhistas pela equipe fo-
ram Giselle Goes, Sara Louback, Marcela 
Grillo, Matheus Mazucato, Luís Raimun-
do, Raphael Lineira, Ricardo Luchiari, Jair 
Caldeira, Flávio Saretta, Marcio Camilo Jr., 
Wellington Ligorino, Fábio Patrício, Mar-
cos Camargo, Marcelo Bergamo, Walter 
Bartels, Thiago Teixeira, Gildo Gardinali 
Filho e Enrique Zeraik. (ZARAMELO JR.)

CORPO & ENERGIA 
LIDERA CIRCUITO

DIVULGAÇÃO

Piloto de Americana, Fabio Ca-
sagrande disputa neste final de 
semana a terceira etapa do TCR 
South America, que acontece no 
Autódromo Internacional Ayrton 
Senna, em Goiânia, e fecha o ca-
lendário brasileiro do campeona-
to - as rodadas seguintes serão no 
Uruguai e na Argentina.

As duas corridas serão ama-
nhã (4), com 15 voltas ou 30 minu-
tos e largada às 15h20, e domingo 
(5), com 17 voltas ou 35 minutos e 
largada às 8h45. Será a primeira 
vez do TCR South na pista da ca-
pital de Goiás, que tem 12 curvas e 
3.835m de extensão.

Casagrande, que corre com 
Honda Civic #34 da Squadra Mar-
tino, ocupa o terceiro lugar na Co-
pa Trophy, voltada a pilotos que 
não se dedicam exclusivamen-
te ao automobilismo. Ele soma 
89 pontos e está atrás apenas de 

CASAGRANDE DISPUTA TCR EM GOIÂNIA

Guilherme Reischl, líder com 123, e 
Adalberto Baptista, vice com 119.

Antes de Goiânia, o TCR pas-
sou pelos autódromo Velocittà, 
em Mogi Guaçu, e Interlagos, em 
São Paulo. No segundo semes-

tre, estará no Uruguai (Rivera, em 
julho, e El Pinar, em agosto) e na 
Argentina (Terma de Rio Hondo, 
em agosto; Buenos Aires, em se-
tembro; e San Juan, em outubro).  
(ZARAMELO JR.)
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Destaques da Light neste iní-
cio de temporada da Copa 
Sópneus Goodyear de Kart Pé 
de Chumbo, Ederson Rodri-
gues e Rafael Barberatto têm 
andado no meio do pelotão de 
elite e travado disputa particu-
lar. Na terceira etapa, no San 
Marino, em maio, Barberatto 
ficou com a vitória na catego-
ria e reduziu a distância para 
Ederson na classificação.

Ederson mantem-se na li-
derança, agora com 135 pon-
tos, enquanto Barberatto é o 
segundo com 126. A diferen-
ça entre eles, que era de 14 
pontos, caiu para 9. Outro de-
talhe que chama a atenção é 
que ambos terminaram a ro-
dada entre os cinco melhores  
e aparecem no Top 5 da clas-
sificação geral do campeonato.  
Barberatto foi o quinto na pri-

meira corrida e o quarto na se-
gunda,  somando 50 pontos, 
garantindo a vitória na catego-
ria e o quarto lugar na geral. Já 
que Ederson, que terminou em 
sétimo nas duas baterias, foi 
segundo na categoria e quin-
to na geral. O pódio da Light 
ainda teve Fernando Rodova-
lho (45), Givago Nunes (44) 
e Oswaldinho Nogueira (37).  
(ZARAMELO JR.)

BARBERATTO REDUZ DISTÂNCIA
E ACIRRA DISPUTA COM EDERSON

Barberatto encostou no líder da Light com vitória no San Marino

WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM 2022

CLASSIFICAÇÃO 
GERAL

PILOTOS PTS.

1º Rogério Pompermayer 158
2º Patrik Neves 153
3º Théo Trevisani 142
4º Ederson Rodrigues * 135
5º Rafael Barberatto * 126
6º Dênis Barbosa 123
7º Candido Neto 121
8º Fernando Rodovalho * 110
9º Douglas Pitoli 108
10º Oswaldo Nogueira * 102
11º William Saura 100
12º Givago Nunes * 91
13º Ivan Dantas * 80
14º Rafael Contatto 79
15º Paulo Rosa 77
16º Marcelo Contatto 75
17º Giovanni Pamfílio 71
18º Carlos Barbosa * 66
19º Carlinhos Carrion 59
20º Marcelo Marusso 53
21º Mayckon Mota 46
22º Rafael Nascimento * 39
23º Fernando S.André 35
24º Fábio Santarosa * 32
25º Rodrigo Pestana * 21
26º Alberth Janjon 14

*Pilotos da categoria Light

ROGÉRIO VENCE E ASSUME LIDERANÇA
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Rogério Pompermayer foi o 
vencedor da terceira etapa da 
Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo, que acon-
teceu no Kartódromo San Ma-
rino, em Paulínia, na manhã de 
21 de maio. Com o segundo lu-
gar na primeira corrida e a vi-
tória na segunda, o piloto #23 
fechou a rodada com 56 pon-
tos, além do ponto de bonifica-
ção pela volta mais rápida na 

bateria que abriu a programa-
ção. Com o resultado, Rogério, 
que vinha em segundo lugar 
na classificação geral, assumiu 
a liderança do campeonato 
com 158 pontos, 5 a mais que 
Patrik Camargo Neves, que era 
terceiro e pulou para segundo, 
e 16 a mais que Théo Pioli Tre-
visani, que estava na ponta e 
caiu para terceiro.

A primeira corrida do dia 
teve amplo  domínio de Théo, 

Piloto #23
tem vantagem
de 5 pontos
para Patrik, que
agora é vice

que foi o mais rápido no clas-
sificatório, largou na pole po-
sition e venceu de ponta a 
ponta, completando as 20 
voltas em 17m08s780, vanta-
gem de 00s360 para Rogério, 
que cruzou na segunda posi-
ção, e de 12s 775 para Dênis 
Barbosa, que também andou 
bem e chegou em terceiro lu-
gar. Rogério fez a melhor vol-
ta com 50s908 na 13ª. A in-
versão de grid entre os oito 

primeiros da bateria 1 colo-
cou os “lights” Fernando Ro-
dovalho e Ederson Rodrigues 
na primeira fila para a larga-
da da segunda. Não demo-
rou nem uma volta para Ra-
fael Contatto pular para se-
gundo e colar em Rodovalho. 
Na metade da segunda volta, 
Rafael e Ederson ultrapassa-
ram Rodovalho.

O cenário da prova mu-
dou a partir da quarta volta, 

quando Rogério e Théo assu-
miram a segunda e a tercei-
ra posições, respectivamen-
te, com Rafael à frente. A dis-
puta ficou intensa entre eles 
até que, após um toque, Ra-
fael saiu da pista e Théo per-
deu várias posições.

O caminho, então, abriu-se 
para Rogério disparar à fren-
te do pelotão e vencer sem 
maiores dificuldades. Ele re-
cebeu a bandeira quadricula-

da com o tempo de 17m17s858 
para as 20 voltas, 01s826 de 
vantagem para o “light” Gi-
vago Nunes, que foi o segun-
do colocado e cravou a volta 
mais rápida - 51s123 na sétima.

Na somatória das duas cor-
ridas, os cinco melhores da 
categoria Pro foram Rogério 
Pompermayer (56 pontos), Pa-
trik Neves (52), Dênis Barbosa 
(51), Candido Neto (40) e Wil-
liam Saura (36).

Após rodada em Paulínia, Rogério Pompermayer é o novo líder da temporada do Pé de Chumbo

ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE MAIO DE 2022
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PÓDIOS EM PAULÍNIA

CANDIDO NETO (4º), PATRIK CAMARGO NEVES (2º), 
ROGÉRIO POMPERMAYER (1º), DÊNIS BARBOSA (3º) E WILLIAM SAURA (5º)

GIVAGO NUNES (4º), EDERSON RODRIGUES (2º), RAFAEL BARBERATTO (1º), 
FERNANDO RODOVALHO (3º) E OSWALDINHO NOGUEIRA (5º)

PRO LIGHT
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CLASSIFICAÇÃO
EQUIPES PTS.

1º Usi Para Todos 277
2º Notícia FM 244
3º Twisy Viagens 221
4º Sópneus 201
5º Newcoates 190
6º Tatu Shop. Frutas 181
7º Perena Seguros 174
8º Eraldo Tintas 162
9º Goodyear 155
10º Posto Palmas Ouro 136
11º Meta/Comfer 115
12º Exxmed 100
13º Luchini 60

Carlinhos Carrion (e) e Paulo 
Rosa (d) ficaram poucos se-
gundos na pista durante a cor-
rida que abriu a terceira ro-
dada da Copa Sópneus Goo-
dyear de Kart Pé de Chumbo, 
dia 21, em Paulínia. Na primei-
ra curva, ao final da reta, na 
largada, os dois bateram e fo-
ram para fora da pista. O pre-

juízo maior foi de Carrion, com 
“pt” (perda total) no chassi no 
kart #14 – ele nem foi à pista 
na segunda corrida. Já Pau-
lo teve o equipamento repa-
rado pela RB3 Preparação, 
mas ficou apenas sete vol-
tas na prova 2. Os dois pilotos, 
que são bastante experien-
tes, não pontuaram na etapa.

No Campeonato de Duplas da 
Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo, a Notí-
cia FM ganhou a terceira eta-
pa da temporada, no Kartódro-
mo San Marino, em Paulínia, em 
maio. Com os pilotos Patrik Ca-
margo Neves e Givago Nunes 
(foto), o time totalizou 97 pon-
tos e garantiu o primeiro lugar. 

Quem chegou mais perto foi o 
Tatu Shopping Frutas, que fez 77 
pontos com Giovanni Pamfílio e 
Fernando Rodovalho. Após três 
rodadas, a liderança de Duplas 
é da Usi Para Todos, que tem 
277 pontos com Théo Pioli Tre-
visani e Ederson Rodrigues. Na 
segunda colocação, com 244, 
está a Notícia. (ZARAMELO JR.)

Coube ao pole position Théo 
Pioli Trevisani e ao segundo 
colocado Rafael Contatto a 
honra de ficar com a bandeira 
do Brasil para execução do Hi-

no Nacional antes da terceira 
etapa da temporada 2022 do 
Pé de Chumbo, no San Marino, 
em Paulínia. O cerimonial é 
tradicional no campeonato e 

foi implantada há alguns anos 
por sugestão do vice-presi-
dente da associação que or-
ganiza a competição, Mar-
celo Contatto. (ZARAMELO JR.)

FIM DA LINHA

NOTÍCIA GANHA RODADA
E USI PARA TODOS LIDERA

PATRIOTISMO

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE MAIO DE 2022

ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE MAIO DE 2022 ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE MAIO DE 2022
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O QUE OS PONTEIROS DIZEM...

O campeonato está bem 
pegado. Vai ser assim até a 
última etapa. Tenho que andar 
focado, com o regulamento 
embaixo do braço, e contar com 
a sorte, pois qualquer rodadinha 
perde-se pontos importantes. 
Vai ser tudo definido nos 
detalhes. Vou procurar subir 
degrau por degrau.”
ROGÉRIO POMPERMAYER, 
LÍDER DA PRO

Todo mundo espera do Rafa, do 
Rogério e do Théo que eles se 
destaquem, pois se dedicam 
mais, treinam mais, levam mais 
a sério, querem mais que os 
outros. Estou lá na frente por 
estar correndo sem nenhuma 
pressão, só me divertindo. Não 
tenho nenhuma grande pretensão 
de título, de ser campeão.”
PATRIK CAMARGO NEVES, 
VICE-LÍDER DA PRO

Meu sentimento de alternância 
nas vitórias está se concretizando. 
A diferença é muito pequena e 
isso deve continuar acontecendo. 
Os detalhes farão a diferença. 
Estou me empenhando, me 
dedicando bastante, treinando. 
Acredito que sejam os motivos 
que me fazem andar lá na 
frente entre os melhores.”
EDERSON RODRIGUES,  
LÍDER DA LIGHT

Não esperava esse início de 
campeonato tão forte assim. 
Claro que vim me preparando 
mentalmente, treinando do 
jeito que dá. Estou tentando 
tirar um pouco de ponto por 
etapa para ver se consigo pular 
para primeiro da categoria. 
E manter o Top 5 no geral, quem 
sabe até sonhar com o Top 3.”
RAFAEL BARBERATTO,  
VICE-LÍDER DA LIGHT

PD’CHUMBO VOLTA AO SAN MARINO
4ª ETAPA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Apenas 14 dias após a tercei-
ra rodada, os pilotos do Pé de 
Chumbo retornam ao Kartó-
dromo San Marino, em Paulínia, 
neste sábado (4), para a reali-
zação da quarta etapa da tem-
porada 2022 da Copa Sópneus 
Goodyear. A primeira corri-
da está marcada para as 9h45, 
enquanto a segunda aconte-
ce por volta de 11h30. Ao fi-
nal das duas baterias, haverá 
o cerimonial de premiação pa-
ra entrega de troféus aos cinco 
primeiros das categorias Pro 

e Light e aos vencedores do 
Campeonato de Duplas.

Com disputa acirrada pela 
ponta das duas categorias, a 
etapa de amanhã tende a ser 
importante para definir pe-
lo o que cada piloto brigará 
na sequência da 17ª edição do 
PD’Chumbo.

“Estou na liderança, mas não 
é uma posição confortável e 
tudo pode mudar de uma ho-
ra para outra. Tem muita gente 
competitiva e acelerando for-
te”, disse Rogério Pomperma-

yer, que assumiu o primeiro lu-
gar na classificação geral após 
a rodada de 21 de maio.

Em junho, serão duas eta-
pas do campeonato, em Pau-
línia. Além de amanhã, have-
rá rodada também no dia 24 
(sexta-feira), a partir das 16 ho-
ras, fechando o calendário do 
primeiro semestre.

DEMAIS
Como de costume, a Copa 
Sópneus Goodyear de Kart Pé 
de Chumbo não tem corridas 
em  julho em virtude da revi-
são de todo equipamento e fé-
rias dos pilotos. Presidente da 
associação responsável pelo 
campeonato, Marcelo Marus-
so confirmou que a retomada 
será no dia 6 de agosto, mais 
uma vez no San Marino, que 
tornou-se a casa do PDC.

Em setembro,
campeonato
pode realizar
corrida fora
de São Paulo

A sétima etapa está agen-
dada para 9 de setembro, mas 
o local ainda não está definido. 
De acordo com Marusso, exis-
tem três opções de kartódro-

mos: Aldeia da Serra, em Ba-
rueri; RBC Racing, em Vespa-
siano, região metropolitana 
de Belo Horizonte-MG; e Beto 
Carrero, em Penha-SC.

Para outubro, estão progra-
madas duas rodadas: dia 1, em 
Paulínia, e dia 21, em Itu. E a fi-
nal será em 19 de novembro, 
no San Marino.

Os pilotos do PDC retornam a Paulínia, amanhã, para mais uma rodada

ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE MAIO DE 2022

FOTOS: WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM 2022
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O fotógrafo Wado Pellizoni, que faz parte da equipe de 
Comunicação do Pé de Chumbo, acompanhou atentamente toda 
movimentação dos pilotos antes e depois das corridas da terceira 
etapa da Copa Sópneus Goodyear de Kart, que aconteceu no San 
Marino, em Paulínia, em 21 de maio. Confira alguns flagrantes!

1. William Saura e Neto Candido

2. Carlinhos Carrion e 
Giovanni Pamfílio

3. Ivan Dantas e Fábio Santarosa

4. Théo Pioli Trevisani

5. Mayckon Mota, Givago Nunes 
e Oswaldinho Nogueira

6. Carlos Barbosa

7. Rafael Contatto

8. Dênis Barbosa

9. Douglas Pitoli

10. Paulo Rosa

11. Fernando Santo André

1

3

2

4

7

11

6

5

108 9
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Hospital 24h
Petshop

o complexo PET mais
completo da região!

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

19.99904-4440

Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433

MULHERES INICIAM DECISÃO NO FLA
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Ecosu Sucatas e MagSac Em-
balagens fazem amanhã (4), às 
16h30, o primeiro jogo da final 
da categoria feminino do 64º 
Campeonato PHS Samaritano 
Saúde de Futebol Minicampo, 
no Flamengo. A segunda parti-
da da decisão está marcada pa-
ra o próximo dia 11, quando, en-
tão, será conhecida a equipe 
campeã. Nas semifinais, o Ecosu 
eliminou o Casa da Cerveja, en-
quanto o MagSac Embalagens 
superou o Cia do Milho. Com 11 
gols, Maria Eduarda, do Cia do 
Milho, é a principal artilheira en-
tre as mulheres com 11 gols.

No super senior, Karijas Kar 
e Mirafer fizeram ontem (2) o 
primeiro jogo válido pela de-
cisão. Eles voltam a se enfren-
tar no próximo dia 11. Nas de-
mais categorias masculinas, 
hoje (3) e amanhã (4) aconte-
cem os jogos de volta das se-
mifinais para definição dos ti-

Ecosu e
MagSac vão
a campo para
definir quem
levanta taça

Com gols de Silas, Cleiton 
e Larguesa, Americana go-
leou Piracicaba por 3 a 0, sá-
bado (28), no campo da Vi-
la Amorim, em jogo váli-
do pelo Campeonato Esta-
dual de Futebol da OAB (Or-
dem dos Advogados do Bra-
sil). Os dois times voltam a se 
enfrentar amanhã (4), desta 
vez em Piracicaba, na aber-
tura do segundo turno. A 
partida está marcada para 
as 9h30. No momento, Ame-

ricana ocupa a segunda co-
locação de sua chave com 
5 pontos, atrás somente de 
Campinas, que lidera com 7. 
Piracicaba, com 3 pontos, e 
Sumaré, com 1, completam 
o grupo. Os dois primeiros 
avançam à 2ª fase. Com mais 
4 pontos, a tendência é que 
o time americanense asse-
gure ao menos o segundo lu-
gar e, desta forma, carimbe 
passaporte à sequência do 
campeonato. (ZARAMELO JR.)

AMERICANA GOLEIA 
NO ESTADUAL DA OAB

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

mes que vão à disputa do tí-
tulo  - no master, os finalistas 
saíram na noite de ontem.

Pelos resultados das par-
tidas de ida, semana passa-
da, têm vantagem do empa-
te Ameripesca, Restaurante 
Sushidô, Na Cara do Gol, RRB 
Refeições, EF Manutenção, 
Supermercados Pague Menos, 
Ecosu e 4R Veículos. A progra-
mação é a seguinte:
AMANHÃ
JOVEM
14h15 Agicorr Seguros 
x Ameripesca
15h20 Ameristamp x Sushidô

INTERMEDIÁRIA
14h15 Na Cara do Gol 
x Hotel Boa Vista
15h20 RRB Refeições 
x Roll Seladora
HOJE
SENIOR
19h EF Manutenção 
x Grupo Futura
20h JDM Contábil x Pague Menos
SUPER SENIOR
19h Ecosu x Etanin Confecções

20h Restaurante Prato 
Quente x 4R Veículos

Os artilheiros de cada cate-
goria são João Vitor, do Agi-
corr, com 30 gols no jovem; 
Rafael Monteiro, do Placeo-
ne, com 31 gols na intermediá-
ria; Alexandre Silva, do Grupo 
Futura, e Luigi Marcello, do EF, 
ambos com 17 gols no senior; e 
Cléber Freitas, do Ecosu, com 
25 gols no super senior.

Priscila, do Ecosu, e Pamela, do MagSac, buscam título no Flamengo

ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE ABRIL DE 2022
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Profissional extremamente 
dedicada, amiga para todas 
as horas e pessoa muito que-
rida. Alegre e super compa-
nheira, a médica ginecologis-
ta Mariel Guzzo Toloi é unani-
midade. Em sua melhor versão, 
comemorou o aniversário de 
60 anos com sofisticado jan-
tar e animação junto das ami-
gas e de familiares. A recep-

ção teve como cenário a Can-
tina Breda di Piave, que reúne 
clássicos da gastronomia ita-
liana. Na ambientação, balões 
personalizados em diversos 
tamanhos e, nas mesas, soli-
tários arranjos de rosas verme-
lhas. O jantar, regado a bom vi-
nho, estava bárbaro. Pique é 
pique e descontração. Para-
béns, Mariel!

JOIE DE VIVRE!

Mariel Guzzo Toloi A aniversariante com o maridão Sergio Toloi Lisa Mendes, Patrícia Jensen e Maria Fernanda Grecco Meneghel

Tatiana Tanaka, Priscila Faria e Tânia Vieira

Adriana Zanaga Sawaya, Marcia Feltrin Romano e Ana Froner
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

DESCEU DO SALTO!
Ai ai ai... E a luluzinha phyna no 
festival daquele point dos rycos e 
badalados?! A fuefa se jogou na 
pista de dança e sacolejou tanto 
com os hits do DJ que perdeu até 
o salto. Por pouco não tomou um 
capote. A fuefa foi embora com 
um pé descalço. Se manca, Marilú!

VELINHAS!
Comemorando idade 
nova nessa sexta: Caleb 
Araujo, Dani Agnis, 
Thiago Trevisani, Luigi 
Tancredi Campo Dall’Orto, 
Silvia Gazetta e Agda 
Demarchi. No sábado é 
a vez de Saday Okuma, 
Nelly Cardozo, Caroline 
Valadares, Ademar 
Gallo e Eliana Zaidan 
Brasil festejarem idade 
nova. E, no domingo, 
os aniversariantes são 
Irani Turqueto (foto), 
Rafael Pascote, Jose 
Caldeira e Junior Fioque.

Selma Rodrigues

Marly e Douglas Guzzo, pais de Mariel Heloisa Pascote e João Garcia

Helena Balancin Guzzo
e Mirian Loterio Kaczora

Valéria Milanez Scrich Mirtes e Gê Godoy

Adriana Guzzo Zapia, irmã da
aniversariante, com o marido João

Vanise Dainese Pereira, Ilda Riami Meneghel,
Sonia Breda Gobbo e Sabrina Colpani

Geanete Tomazeli, Egle Rando, Sandra Novo e Gina Jurgensen
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APOIANDO O ESPORTE DE AMERICANA
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VETERANOS ABRE LUTA POR FINAL
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A luta pelas vagas na final de 
três categorias do campeona-
to de minicampo do Veteranos 
tem abertura neste sábado (4) 
com a realização dos jogos de 
ida das semifinais. Os confron-
tos voltam a acontecer no dia 
11, quando, então, serão conhe-
cidos os times para a decisão 
do título da 62ª edição.

A programação de ama-
nhã, com novos horários, é 
a seguinte:
INTERMEDIÁRIA
14h30 Z Sport x 
Supermercados Pérola
15h40 Linhas São Vito 
x Ecosu Sucatas
SENIOR
15h30 Joia Calçados 
x Dama Bier
16h40 Ecosu Sucatas 
x JRT Hobbies
MASTER
15h30 Hitscolor x 
Galmar Ferramentas
16h40 Ecosu Sucatas 
x Help Parafusos

Os artilheiros de cada ca-
tegoria são Gustavo Henrique, 
do Z Sport, com 25 gols na in-
termediária; Paulo Henrique, 
do Tec Têxtil, com 30 gols no 
senior; e Ricardo Santos, do 

Galmar, com 21 gols no master.
Já os goleiros menos vaza-

dos, na mesma sequência de 
categorias, são Henrique Nar-

doni, do Supermercados Péro-
la, com média de 1,5 gol; Tião 
Garcinha, do Help Parafusos, 
com média de 1,3 gol; e Pedri-
nho Peol, do Ecosu Sucatas, 
com média de 2,8 gols.

No super master, que fe-
chou a fase de classificação 
esta semana, Ecosu Sucatas e 
Gonzaga Engenharia, primeiro 
e segundo colocados, respec-
tivamente, asseguraram vaga 
nas semifinais e agora aguar-

dam a definição de seus ad-
versários. Os jogos da repes-
cagem serão na terça-feira 
(7), a partir das 19 horas, com 
Mirafer Siderúrgica x SP Tur e 
Auto Elétrica Alga x Rodona-
ves Transportes.

Adilson Carvalho, do Eco-
su, é o artilheiro da categoria 
com 21 gols, enquanto Ander-
son Alemão, do mesmo time, é 
o goleiro menos vazado com 
média de 2 gols.

Jogos de ida
das semifinais
serão neste
sábado, no
clube de campo

Linhas São Vito, do meia Lorram (com a bola), é um dos semifinalistas da intermediária

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

Lateral-direito do inglês 
Tottenham e com familia-
res em Americana, Emer-
son Royal participa do-
mingo (5) de jogo benefi-
cente organizado pelo ve-
reador Juninho Dias, de 
quem é amigo, marcado 
para as 14 horas no campo 
do bairro Antonio Zanaga.

O objetivo é a arrecada-
ção de alimentos ao Insti-
tuto Jr Dias, que, de acor-
do com a assessoria do jo-
go, fará a distribuição a fa-
míliuas carentes da cidade. 

“Buscamos sempre movi-
mentar o esporte unido 
à solidariedade”, afirmou 
Juninho. (ZARAMELO JR.)

ROYAL PARTICIPA DE 
JOGO BENEFICENTE

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

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Sacilotto Contabilidade, líder 
com 24 pontos, e Orion Co-
res, vice com 21, são os primei-
ros times a carimbar passapor-
te às semifinais do Campeona-
to José Roberto Bardi de Fu-
tebol Society, no Castor. Com 

a pontuação de momento, a 
duas rodadas do final da fase 
de classificação, ambos têm 
assegurado a presença entre 
os três que avançam direto.

A terceira vaga tem briga in-
tensa entre quatro times, que 
estão separados por apenas 2 
pontos: Vedras e Café Amori-
no, com 15; Zanqueta Materiais 

Construção, com 14, e ISB Con-
tábil, com 13. Quem não se clas-
sificar, vai para a repescagem, 
que já tem o Soul, que soma 
apenas 6 pontos até qui.

A rodada de amanhã (4), 
penúltima desta fase, terá os 
seguintes jogos: ISB Contábil 
x Sacilotto, às 14h45; Zanque-
ta x Vedras, às 16 horas; e Soul 

x Café Amorino, às 17 horas. 
De acordo com o organizador 
Eduardo Pires, os destaques 
individuais são: Levak, do Saci-
lotto, artilheiro com 27 gols; Fá-
bio, também do Sacilotto, go-
leiro menos vazado com média 
de 3,8 gols; e Mateusinho, do 
Zanqueta, melhor jogador com 
5 pontos de avaliação.

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Depois do Supermercado Sal-
to Grande, na intermediária, a 
8ª Copa MagSac Embalagens 
de Futebol Minicampo conhe-
ceu mais um campeão na se-
de náutica do Rio Branco. Em 
jogo marcado pelo equilíbrio 
e com gol de Bruno Pizano, o 
Gran Plus derrotou o Eurocont 

por 1 a 0, sexta-feira (27), e 
conquistou o título da catego-
ria senior.

Os jogadores campeões pe-
lo Gran Plus foram: Éverton Pi-
nheiro, Renan de Angelo, Flá-
vio Oliveira, Ricardo Correia, 
Denis Macedo, Fernando Cam-
pos, Maciel Santos, Bruno Ca-
margo e Bruno Pizano. Os vi-
ces pelo Eurocont: Marcos An-
dreoli Filho, José Carlos Silva, 
João Maria Neto, Alex Santos, 
Marcelo Santos, Diego Coqui, 
Willian Silva, Sidinei Francisco 
e Rafael Marangone.

Após o jogo, houve a sole-
nidade para entrega de tro-

MINICAMPO

GRAN PLUS
CONQUISTA
TÍTULO NO
RIO BRANCO Bruno Pizano

marcou o gol
isolado na final
que aconteceu
semana passada

Em caso de empate no 
tempo normal, Fogo Nobre, Z 
Sport, Peol e Alumiaço avan-
çam às semifinais, pois têm 
melhor campanha que seus 
adversários. Os três principais 
artilheiros são Marcelo Oliveira, 
do Fogo Nobre, com 32 gols; 
Rafael Valerio, do Renan de 
Angelo, com 28; e Willian Sou-
za, do Della Vita, com 26.

Já as quartas de final do su-
per senior estão programa-
das para a próxima quinta-fei-
ra (9). Casa do Construtor, Mi-
crogestão Sistemas, Posto 7, 
Amantex, Pé de Chumbo e Vi-
dromania têm presenças cer-
tas. As duas últimas vagas fo-
ram definidas nos jogos da 
noite de ontem (2), que não 
haviam terminado até o fe-
chamento desta edição.

SOCIETY

SACILOTTO E ORION CARIMBAM PASSAPORTE

DIVULGAÇÃO

Grand Plus sagrou-se campeão do sênior na sede náutica do Rio Branco
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féus e medalhas. Além dos jo-
gadores finalistas, também fo-
ram premiados Deivid Nunes, 
do Marcenaria Paparotti, arti-
lheiro com 20 gols, e Éverton 

Pinheiro, do Gran Plus, goleiro 
menos vazado.

Na categoria jovens, ama-
nhã (4) acontecem os jogos 
das quartas de final: Fogo No-

bre x Renan de Angelo e Z 
Sport x Andrade Contábil, às 
15 horas; e Peol Ar Condiciona-
do x Posto 7 e Alumiaço x Del-
la Vita, às 16 horas.

Líbero flutuante Gui Zucca está na repescagem com Soul
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Iniciativa da sanitarista Maria 
Giovana Fortunato, a ação be-
neficente através do esporte, 
no campo de futebol do São 
Manoel, arrecadou mais de 
300 litros de leite, que estão 
sendo entregues a entidades 
de Americana, como Lar da 

Mãe Esperança e associação 
que cuida de famílias na re-
gião do bairro Zincão. A con-
vite de Maria Giovana, o ex-jo-
gador Elano Blumer partici-
pou do evento - ele defendeu 
times importantes e disputou 
a Copa do Mundo do 2010 pe-

la seleção brasileira. Elano fez 
palestra às crianças que in-
tegram a escolinha de fute-
bol do São Manoel, que tem 
à frente o ex-jogador Walki-
nho Fronio, e também foi a 
campo para o jogo de con-
fraternização. (ZARAMELO JR.)

AÇÃO BENEFICENTE ARRECADA LEITE
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Com 278 pontos, Rafael Franco (foto) é o líder do 
Ranking Terras do Imperador de Tênis, torneio dis-
putado entre os moradores do condomínio residen-
cial. Em segundo lugar está Estevão Oliveira, que so-
ma 264 pontos. O Top 5 também tem Eduardo Gi-
raldelli, terceiro com 224; Laerte Souza, quarto com 
216; e Rodrigo Rosseto, quinto com 211. As rodadas 
acontecem no complexo de saibro do Terras e ca-
da tenistas disputa dois jogos por mês. (ZARAMELO JR.)

RANKING TERRAS
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