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‘‘A loja mais esportiva da região’’

AMERICANA, 10 DE JUNHO DE 2022

Nº 887 >> DESDE 2003BY ZARAMELO JR. @zaramelojr

Festa do Peão de Americana 
começa nesta sexta-feira e,
além dos shows musicais,
público aguarda com ansiedade
as montarias. P. 7

Bianca Canovas 
e a americanense 
Gimena Cometi 
Stocco foram ouro 
e prata no Brasileiro 
de Paraciclismo 
de Pista. P. 3
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RIO BRANCO FAZ 
JOGO COMPLICADO 
CONTRA O 
MELHOR TIME 
DA BEZINHA. P. 9

FLAMENGO 
REALIZA AÇÃO 
BENEFICENTE NOS 
JOGOS FINAIS DO 
MINICAMPO. P. 8

ADILSON SILVA | FOTOPERIGO | DIVULGAÇÃO

ARENA QUENTE

AMERICANA, 10 DE JUNHO DE 2022

Nº 887 >> DESDE 2003BY ZARAMELO JR. @zaramelojr
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Comércio de
Americana
tem horário
especial para
consumidores

RODRIGO CEZARIN

A Acia (Associação Comercial 
e Industrial de Americana) 
iniciou ontem (9) as ações da 
campanha “O Amor está nas 
surpresas”, alusiva ao Dia dos 
Namorados. Estão disponibi-
lizadas cabines fotográficas 
gratuitas nas distritais da en-
tidade. As atividades conti-
nuam hoje (10) e se encerram 
amanhã (11) com show gra-
tuito do cantor Rodrigo José, 
no Centro. Ontem, as cabi-
nes fotográficas foram insta-

ladas na Distrital Leste (Pra-
ça Vinícius de Moraes – Anto-
nio Zanaga) e na Oeste (em 
frente ao Posto Policial do 
Jardim Ipiranga).

Hoje é a vez das distritais 
Nordeste e Sul receberem a 
atração para os casais tirar fo-
tos personalizadas. As cabines 
estarão disponíveis no São Vi-
to (em frente à Administração 
Regional), das 12 às 16 horas, 
e na Praça da Cidade Jardim, 
das 13 às 17 horas. No sába-
do a atividade chega à Distri-
tal Centro, no calçadão da Rua 

Vieira Bueno, das 12 às 16 ho-
ras. A principal atração é a rea-
lização do show gratuito com 
o cantor Rodrigo José e banda, 
amanhã, a partir das 11 horas, 
em palco que será instalado 
na Praça Basílio Rangel (Cal-

çadão). Em cerca de uma hora 
e meia de apresentação, o ar-
tista promete encantar a todos 
com seu estilo próprio e reper-
tório repleto de sucessos dos 
ritmos brega e romântico.

Visando oferecer mais 
tempo para o consumidor fa-
zer suas compras em Ameri-
cana, o comércio local esta-
rá atendendo em horário es-
pecial no sábado, véspera de 
Dia dos Namorados, até as 18 
horas, e também na segun-
da-feira (13), feriado munici-
pal, até as 15 horas.

RODRIGO JOSÉ É ATRAÇÃO
EM CAMPANHA DA ACIA

SHOW GRATUITO

Rodrigo José faz show amanhã no Calçadão

REPRODUÇÃO FACEBOOK

A Secretaria de Saúde de Ame-
ricana vai promover, neste sába-
do (11), ação para vacinar a popu-
lação em geral contra a Covid-19. 
As doses serão aplicadas nas uni-
dades básicas de saúde dos bair-
ros Parque das Nações e Jardim 
São Paulo, das 8 às 16 horas. De 
acordo com a Vigilância Epide-
miológica, todos os públicos serão 
contemplados, inclusive as crian-
ças, com a disponibilização de va-
cina de primeira, segunda, tercei-
ra e quarta doses para os atuais 
públicos elegíveis, além da quinta 
dose aos imunossuprimidos gra-
ves com 50 anos ou mais. Para re-
ceber a vacina, não é mais neces-
sário fazer o agendamento e, du-
rante a semana, o imunizante en-
contra-se disponível em todas as 
unidades básicas de saúde, das 
8h30 às 14 horas. (AMAURI DE SOUZA)

AMERICANA VACINA PÚBLICO EM GERAL
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A prefeitura de Americana 
entregou, segunda-feira 
(6), a UBS (Unidade Bási-
ca de Saúde) “Dr.Oswaldo 
Cruz”, da Vila Mathiensen, 
que passou por amplas 
reformas. Mensalmente, 
em média, são realizadas 
900 consultas e mais de 
1.500 procedimentos bási-
cos em saúde, como cura-
tivos, aplicações de va-
cinas, testes de glicemia, 
aferição de pressão arte-
rial, exames de papanico-
lau e outros exames labo-
ratoriais, além de procedi-
mentos odontológicos.

Além do bairro Vila Mathiensen, a unidade atende moradores dos bairros Ci-
dade Jardim, Parque Novo Mundo, Jardim das Flores, Jardim dos Lírios e Jardim 
Nielsen Ville. O prefeito Chico Sardelli não pôde comparecer à solenidade por es-
tar em isolamento domiciliar depois de ter testado positivo para a Covid-19. Na 
cerimônia, ele foi representado pelo vice-prefeito Odir Demarchi (foto), que res-
saltou a importância da obra para a população. (AMAURI DE SOUZA)

PREFEITURA ENTREGA UBS
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DR. ANDRÉ STOLSES

GIMENA TRAZ OURO E PRATA DO RJ
PARACICLISMO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A americanense Gimena Cometi 
Stocco conquistou duas medalhas 
no Campeonato Brasileiro de Para-
ciclismo de Pista, realizado entre os 
dias 18 e 22 de maio, no Velódromo 
Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra 
da Tijuca. Ela competiu como piloto-

-guia de Bianca Canovas, que é de-
ficiente visual. “Foi uma experiência 
incrível. Eu e a Bianca estamos com 
projeto de treinarmos e competir-
mos juntas”, disse.

Gimena e Bianca ganharam a me-
dalha de ouro nos 200 metros e a 
de prata na perseguição, em provas 
da classe Tandem.  “Nos 200 me-
tros, conseguimos impor ritmo forte 
e constante. Colocamos mais de seis 
segundos de vantagem. E na perse-
guição, a diferença para as vencedo-
ras foi de 132 milésimos de segundo. 
Como nunca havíamos sequer trei-
nado juntas, estamos bem confian-
tes em melhor muito esse tempo”, co-

Ciclista de Americana
foi como piloto-guia
de deficiente visual

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Numa iniciativa do grupo de amigos 
formado por Felipe Fuzatti e integran-
tes da equipe “Só Os Fortes Atletismo”, 
acontece corrida de rua beneficen-
te neste domingo (12), em Piracicaba. 
Com largada e chegada na Avenida 
Cruzeiro do Sul, a prova terá distância 
de 5km e haverá arrecadação de fral-
das geriátricas (tamanho médio).

De acordo com Fuzatti, as fraldas 
arrecadadas serão revertidas ao ado-
lescente Albert Pereira Ferreira Ro-
sa, 15 anos, de Campinas, que sofreu 
lesão neurológica após parada car-
diorrespiratória. As inscrições serão 
aceitas até uma hora antes da larga-
da, marcada para as 7h30 de domin-
go. Haverá premiação aos cinco pri-
meiros no geral e aos três primeiros 
por categorias. Informações adicio-
nais podem ser obtidas pelo telefone/
whats (19) 99185.0762.

BENEFICENTE

GRUPO
ORGANIZA
CORRIDA

Fuzatti é um dos 
responsáveis pela corrida

DIVULGAÇÃO

LUTO

EX-JOGADORA MORRE DE INFARTO
ZARAMELO JR.

 @zaramelojr

Marilina Calazans, mais conhe-
cida como Ine, faleceu na tarde 
de quinta-feira (2), em America-
na, vítima de infarto. Ela tinha 37 
anos e foi jogadora (pivô) do ti-
me de handebol da cidade, que 
conquistou inúmeros títulos. De 

acordo com o técnico Jurandir 
Batista (Didi), Ine começou a jo-
gar desde o início da implanta-
ção do projeto e permaneceu 
até quando as atividades foram 
interrompidas por falta de re-
cursos financeiros. Segundo Didi, 
Ine Calazans estava conversan-
do com a mãe quando sofreu o 
ataque cardíaco fulminante. “Pe-

lo que fiquei sabendo, ela tinha 
feito atividade física normal pela 
manhã. Era forte, saudável, nun-
ca tinha tido problema. Ficará a 
lembrança da amiga e da atleta 
que tanto nos representou. Que 
Deus a receba de braços aber-
tos”, disse o treinador. A ex-jo-
gadora tinha um salão de bele-
za na Vila Mathiensen.

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Ine jogou muitos anos por Americana

LUÍS CLÁUDIO | BIKE76 | DIVULGAÇÃO

mentou a ciclista e coach, que tem 
patrocínio da American Bike Shop, 
Startuta Seguros e Conecta Pulse.

A dupla disputou o Brasileiro no 
Rio pela equipe Abec (Associação 
Beneficente de Esportes e Cultu-
ra) de Rio Claro. Elas devem voltar a 
competir na Copa Brasil, marcada pa-
ra os dias 6 e 7 de agosto, em Leme. 
Bianca é a número 7 no Ranking da 
UCI (União Ciclística Internacional).

TRANSPLANTE
Gimena Stocco lembrou que agora 
em 2022 está fazendo nove anos que 
submeteu-se a transplante de cór-
nea no olho direito. E revelou que no 
olho esquerdo tem um Anel de Ferra-
ra. “Minha oftalmo falou que também 
teremos que transplantá-lo”, contou.

“Para mim, o paraciclismo é mui-
to significativo, pois não tenho visão 
perfeita e, em algumas situações, fui 
classificada como baixa visão. Sem-
pre foi uma luta para mim enxergar, 
então esse trabalho é muito expres-
sivo”, finalizou Gimena.

Gimena Stoco e Bianca Canovas 
no pódio do Brasileiro, no Rio
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RACEMAN VÊ VITÓRIAS DE DANIBOY E MICHILINO EM ETAPA NOTURNA
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A etapa noturna da Copa PDV 
de Kart Raceman 2022, mês 
passado, no KNO (Kartódro-
mo Nova Odessa), teve vitórias 
de Daniel Macena (Daniboy) 
e Douglas Michilino nas cate-
gorias A e B, respectivamen-
te. Foi a quarta rodada dupla 
de um total de 11 da tempora-
da e os resultados mostraram 
quem são, no momento, os 
principais candidatos na briga 
pelo título (veja matéria na pá-
gina 5). As duas categorias vão 
à pista juntas e têm pontua-
ção específica para cada uma. 

Na primeira corrida de 26 de 
maio, Michelino sobrou na pis-
ta e recebeu a bandeira quadri-
culada da vitória completan-
do as 27 voltas em 21m06s709, 
vantagem de 08s137 para Da-
niboy, que cruzou na segun-
da colocação. Foi de Michilino 
a melhor volta: 46s323 na 10ª.

Michilino
teve a maior
pontuação da
rodada e fez
melhores voltas

Na segunda corrida, o ga-
nhador foi Ricardo Romi Za-
natta, que cravou 20m41s158 
para 25 voltas, vantagem de 
03s548 para Alessandro Ro-
dolpho, que chegou em segun-
do. Terceiro na bateria, Michili-
no novamente fez a volta mais 
rápida: 45s196 na 18ª.

Para definir a pontua-
ção das categorias, o regu-
lamento estabelece a soma-
tória das duas corridas. As-
sim, Daniboy Macena, que fi-
cou em sétimo lugar na bate-
ria 2, foi o campeão da roda-
da na principal categoria com  
total de 44 pontos.

O pódio ainda teve Ricar-
do Zanatta, segundo coloca-
do com 41 pontos; Gustavo 
Valente (Gurga), terceiro com 
35; Ricardo Fittipaldi, quarto 
com 34; e Ricardo Aziz, quin-
to com 30. Já Douglas Michi-
lino teve a melhor performan-
ce entre todos os pilotos que 

disputaram a etapa noturna. 
A vitória na primeira corrida 
e o terceiro lugar na segunda, 
renderam 50 pontos ao pilo-
to #91, garantindo o primeiro 
não apenas na categoria, mas 
também no geral.

Também foram ao pódio da 
divisão de acesso Alessandro 

Rodolpho, segundo colocado 
com 45 pontos; Gilson Signo-
ri (Cabrinha), terceiro com 40; 
Gustavo Pereira, quarto com 
30 e Regis Franco, quinto tam-
bém com 30. A quinta etapa 
da Copa Raceman está agen-
dada para o próximo dia 25, 
mais uma vez no KNO.

CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA A

PILOTOS PTS.

1º Ricardo Zanatta 163
2º Ricardo Fittipaldi 159
3º Gustavo Valente 138
4º Daniel Macena 135
5º Marcelo Assiz 94
6º Luiz Paloni 91
7º Douglas Silva 78
8º Ricardo Aziz 62
9º Cristiano Aro 58
10º Rood Mark 55
11º Adriano Rinalti 50
12º Fernando Ongaro 48
13º Ricardo Paloni 47
14º Caio Pinotti 45
15º Eduardo Rizzo 34

CATEGORIA B
PILOTOS PTS.

1º Douglas Michilino 173
2º Gustavo Pereira 148
3º Alessandro Rodolpho 124
4º Gilson Signori 122
5º Regis Franco 112
6º Alexandre Bissi 97
7º Rafael Zara 92
8º Diogo Feltrin 89
9º Gustavo Pires 52
10º Caio Pelisson 11

Michilino (91) e Daniboy (07) foram os ganhadores da etapa noturna da Raceman, em maio, no KNO

WADO PELLIZONI
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RACEMAN VÊ VITÓRIAS DE DANIBOY E MICHILINO EM ETAPA NOTURNA

Ao final da quarta etapa da 
temporada 2022 da Copa 
PDV de Kart Raceman, a ca-
tegoria A tem novo pontei-
ro: Ricardo Romi Zanatta, 
que estava 3 pontos atrás 
de Ricardo Fittipaldi, supe-
rou o adversário e pulou pa-
ra a liderança. Agora, Za-
natta tem 163 pontos, 4 a 
mais que Fittipaldi. Na ca-
tegoria B, Douglas Michilino 
ampliou a distância para os 
concorrentes. Antes da eta-
pa de noturna, ele estava 5 
pontos à frente de Gusta-
vo Pereira; agora, 25 pontos 
separam o líder do vice.

As corridas de 26 de maio 
clarearam o cenário em rela-
ção aos pilotos que hoje são 
os favoritos na briga pelo tí-

tulo da Copa Raceman. Pelo 
que se viu em oito baterias 
até aqui, a tendência é que o 
panorama permaneça na se-
quência do campeonato.

Na principal categoria, 
quatro pilotos já estão com 
pontuação da casa de três 
dígitos, abrindo vantagem 
para o pelotão intermediário: 
Ricardo Zanatta, líder com 
163; Ricardo Fittipaldi, se-
gundo com 159; Gustavo Va-
lente (Gurga), terceiro com 
138; e Daniel Macena (Dani-
boy), quarto com 135. O mais 
próximo do grupo é Marce-
lo Assiz, que ocupa a quinta 
posição com 94 pontos.

Na divisão de acesso, há 
cinco pilotos com pontua-
ção de três dígitos, todos 

estreantes na competição: 
Douglas Michilino, líder com 
173 (maior pontuação de to-
do campeonato); Gustavo 
Pereira, segundo com 148; 
Alessandro Rodolpho, ter-
ceiro com 124; Gilson Signori 
(Cabrinha), quarto com 122; 
e Regis Franco, quinto com 
112. Alexandre Bissi é o “ve-
terano” que mais se aproxi-
ma do pelotão, com 97 pon-
tos na sexta colocação.

Apesar do regulamento 
prever descarte de resulta-
dos na última etapa, se os pi-
lotos que estão do meio pa-
ra o fim da tabela de classi-
ficação não reagirem logo, é 
pouco provável que consi-
gam entrar no grupo que dis-
putará o título. (ZARAMELO JR.)

ZANATTA PULA À LIDERANÇA 
E MICHILINO AMPLIA DISTÂNCIA
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Zanatta (77) é o novo líder
da principal categoria

PÓDIOS 4ª ETAPA

RICARDO FITTIPALDI, RICARDO ZANATTA, RAFAEL ZARA  
(REPRESENTANDO DANIEL MACENA), GUSTAVO VALENTE e RICARDO AZIZ

RAFAEL ZARA (REPRESENTANDO GUSTAVO PEREIRA),  
ALESSANDRO RODOLPHO, DOUGLAS MICHLINO, GILSON SIGNORI e REGIS FRANCO

CATEGORIA A 

CATEGORIA B
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Organizado pelo coach e jo-
gador Henrique Defavari, mais 
um torneio de beach tennis foi 
realizado entre os moradores 
do condomínio Ipês Amarelos. 
Os jogos aconteceram durante 
o final de semana (4 e 5).

Na Mista C, Fernanda Gior-
dano e Guilherme Giordano 
foram campeões com vitó-
ria sobre Vivian Garcia e Gui-

lherme Garcia por 7/5. Na Mis-
ta Iniciante, o título ficou para 
Ana Arenas e Sérgio Santon, 
que derrotaram Renata Fec-
chio e André Paulino por 6/4.

Na Masculina, a final entre 
André Poles/Guilherme Gar-
cia e João Junior/Rodrigo Gar-
cia foi adiada e ainda não tem 
data definida. De acordo com 
Defavari, o adiamento deu-se 

em virtude da contusão de Po-
les. Houve também a disputa 
entre crianças. Na Kids A, Lau-
ra Garcia e Vinicius Ferro Fa-
rias conquistaram o título su-
perando Rafaela Pecci Lopes 
e Gustavo Pansonatto Defa-
vari. E na Kids B, Davi Garcia e 
Miguel Brilio levaram a melhor 
sobre Lucas Pinheiro e Diego 
Irmer. (ZARAMELO JR.)

BEACH TENNIS NO IPÊS AMARELOS

DIVULGAÇÃO

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

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Centro Esportivo Zero a Ze-
ro apontou, nos dias 28 e 29 de 
maio, os campeões da 1ª Copa 
Firme e Forte de Vôlei de Praia, 
torneio que movimentou du-
plas e quartetos de America-
na e diversas cidades do Esta-
do. “O que era para ser um fi-
nal de semana de competição 
virou um show de talento, téc-
nica e fair play. Ainda estamos 
em extâse com tudo que acon-
teceu”, afirmou a personal Fer-
nanda Rodrigues da Costa, di-
retora do Zero a Zero.

Na disputa em duplas, Isac 
Gomes, de São Paulo, e Luiz 
Henrique Justo Bauab, de 
Campinas, conquistaram o títu-
lo no masculino, com José Die-
go Oliva Fieri, de Sorocaba, e 
Társio Aguiar, de Piracicaba, em 
segundo lugar. Na terceira colo-
cação ficaram Kirsthenn Bricola, 

de Santa Bárbara d’Oeste, e Mi-
sael Egídio, de São Paulo.

Entre as mulheres, as cam-
peãs foram Maria Clara Sil-
va Firmino, de Guaíra, e Maria 
Elessandra da Rocha Pereira, 
de Vinhedo. As irmãs Beatriz e 
Bianca Pereira dos Santos, de 
Guaíra, garantiram a segun-
da colocação, enquanto Júllia 
Meneguetti Reis e Lívia Ribei-
ro Sousa, dupla de Franca, ter-
minaram em terceiro.

A competição entre quar-
tetos mistos reuniu equi-
pes de Americana. De acor-
do com Fernanda, alguns ti-
mes inscreveram cinco joga-
dores, mas quatro iam às qua-
dras, com obrigatoriedade de 
ao menos uma mulher.

O título ficou para o Unidos 
por Acaso, formado por Felipe 
André Inácio, Eduardo Pires da 
Silva, Nicollas Fernando Reami, 
Thaís Daniela de Jesus de Frei-
tas e Osvaldo Ronier Santos 

VÔLEI DE PRAIA

ZERO A ZERO 
APONTA OS 
CAMPEÕES 
DA COPA

Sousa. Na segunda posição fi-
cou o GP (Luiz Prezzotto Pozzo-
bon, Antonio Carlos Chati Soa-
res Neto e Gabriel, Guilherme e 
Rodrigo de Castro Garcia), com 
o Clubinho do Zero (Analaura 
Silva Ribeiro, Eduardo Tagawa 
dfe Oliveira, Camila Rocha e Ju-
liana Sanches) em terceiro lugar.

Houve premiação com tro-
féus e medalhas, além de kits 
churrasco, aos primeiros colo-
cados de cada categoria. O Ze-
ro a Zero fica no final da Ave-
nida Cillos e é especialista em 
esportes de areia - vôlei, fute-
vôlei e beach tennis.

Jogos da Copa Firme e Forte
aconteceram durante dois dias
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MONTARIA ABRE DISPUTA NO CCA
FESTÃO DO PEÃO

DA REDAÇÃO

Tudo pronto para o grande es-
petáculo! Nesta sexta-feira (10), 
Americana dá as boas-vindas 
à 34ª edição da Festa do Peão, 
que promete ser histórica e ba-
ter recordes. “O coração parece 
que salta pela boca. Só quem 
ama de verdade aquilo que faz 
entende o que estou sentindo. 
Quase três longos anos para ver 
esse recinto florescer novamen-
te. Serão sete dias de infinita 
alegria e, sem dúvidas, a melhor 
de todas as edições”, disse Beto 

Lahr, presidente do CCA (Clube 
dos Cavaleiros de Americana).

Na arena do Parque de 
Eventos do CCA, muita adrena-
lina e emoção. 30 competidores 
vão disputar a fivela mais dese-
jada do circuito em mais uma 
etapa da PBR (Professional Bull 
Riders), o maior e mais impor-
tante campeonato em monta-
ria em touros do mundo. Nes-
te final de semana (10, 11 e 12), 
acontece a sexta etapa da PBR 
Brazil. Já no próximo (17, 18 e 19),  
haverá o Iron Cowboy, modelo 
de competição em que os atle-
tas são levados a testar a resis-
tência em busca da superação 
em duelos alucinantes contra 
os melhores touros do país.

Entre os nomes já confir-
mados, um dos destaques é 
de Bruno Scaranello, 25 anos, 
atual líder do ranking nacio-

“Serão 7 dias
de infinita
alegria e a
melhor de
todas edições”

Permanecer durante oito 
segundos em cavalo pula-
dor não é tarefa para qual-
quer peão! O cutiano nasceu 
a partir da necessidade dos 
peões amansar os cavalos 
bravos enquanto guiavam 
as comitivas. A modalida-
de esportiva 100% brasilei-
ra também trará os nomes 
premiados para a disputa 
de Americana. Jucelino Cos-
ta, José Leal Neto, Altamiro 
Lima e Rodrigo Pedro Rosa 
são apenas alguns deles. 

Admirados tanto quanto 
os atletas são os cavalos se-
lecionados para a competi-
ção. São animais de “gené-
tica”, ou seja, frutos de cru-
zamentos específicos, ga-
rantindo uma boa perfor-
mance, como força e pu-
los. Entre os possíveis des-
taques para esta edição es-
tão “Artista”, “Paixão Caipi-
ra” e “Folião”, cavalos con-
sagrados e duros na queda.

CUTIANO E 3 TAMBORES TAMBÉM
SÃO ATRAÇÕES EM AMERICANA

3 TAMBORES
E quem pensa que rodeio não 
é lugar de mulher, nunca assis-
tiu uma competição da moda-
lidade três tambores. As atle-
tas voarão baixo na arena por 
milésimos de segundos. Ama-
zona e animal, em combina-
ção perfeita de técnica e velo-

cidade, precisam percorrer o 
trajeto formado por três tam-
bores dispostos na arena no 
menor tempo possível. Ameri-
cana é considerada um celeiro 
de grandes campeãs e duran-
te a 34ª edição, muitas delas 
passarão pela arena. Impossí-
vel não se apaixonar!

Missão do peão é ficar 8 segundos em cima do cavalo

FOTOPERIGO | DIVULGAÇÃO

nal. Bruno chega para a com-
petição em Americana no me-
lhor momento de sua carreira. 
Com 75% de aproveitamento 
nos animais que montou – índi-
ce considerado alto na monta-
ria em touros –, o representan-
te de General Salgado terminou 
em primeiro e segundo lugar 
nas duas etapas que participou 
desde o início desta temporada.

Bruno Scaranello tem ape-
nas um sonho: repetir o fei-
to de 2018. “Americana sem-
pre foi meu Rodeio preferido e 
ser campeão nesta arena foi a 
realização de um sonho. Que-
ro manter o foco e o bom de-
sempenho desta primeira eta-
pa para brigar por este título 
novamente,” disse.

Nas disputas, Bruno terá pe-
la frente o companheiro e atual 
campeão do Iron Cowboy de 

Americana, Adriano Salgado. 
Natural de Batatais, o atleta tri-
lhou caminho de sucesso após 
a vitória marcante em 2019.

Nos Estados Unidos, Adria-
no Salgado foi uma das prin-
cipais promessas brasileiras 
dos últimos anos, classificando 
duas vezes consecutivas para 
a final mundial e foi campeão 
da temporada do Velocity Tour, 
o principal campeonato da di-
visão de acesso da PBR, fatu-
rando cheque de US$ 50 mil 
pelo título em 2021.

Outro com experiência in-
ternacional e que chega como 
um dos favoritos ao título em 
Americana é Alisson de Souza, 
de Taubaté. Ele terminou a tem-
porada 2022 da competição in-
dividual – encerrada em maio – 
entre os 50 melhores do mun-
do antes de retornar ao Brasil.

Beto Lahr revela emoção pela volta da Festa

FOTOPERIGO | DIVULGAÇÃO
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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

FLAMENGO VIVE AS
EMOÇÕES DAS FINAIS

MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

As finais da 64ª edição do 
Campeonato PHS Samarita-
no Saúde de Minicampo mo-
vimentam o sábado à tarde no 
Flamengo Futebol Clube pa-
ra definição dos campeões de 
sete categorias. Em cinco de-
las, a decisão do título será em 
jogo único, enquanto em duas 
haverá as partidas de volta.

A programação de amanhã 
(11) começa às 14h15 com Agi-
corr Seguros x Ameristamp (jo-
vem), Na Cara do Gol x Roll Se-
ladoras (intermediária) e EF 
Manutenção x Supermercados 
Pague Menos (senior). Na se-
quência, às 15h20, os jogos se-
rão Ecosu Sucatas x 4R Veícu-
los (super senior), Eraldo Tintas 
x Pastelaria do Porfírio (mas-
ter), Mirafer x Karijas Kar (super 
master) e MagSac Embalagens 
x Ecosu Sucatas (feminino).

Nas categorias jovem, inter-
mediária, senior, super senior 
e master, com finais em ape-
nas um jogo, quem vencer no 
tempo normal fica com o título. 
Em caso de empate, a defini-
ção vai direto para os pênaltis.

No super master, o Karijas 
Car ganhou a primeira parti-
da da final por 3 a 2, semana 
passada, e agora precisa só 
do empate para levantar a ta-
ça. Se o Mirafer vencer, inde-
pendentemente do placar, ha-
verá cobrança de pênaltis para 
que o campeão seja conhecido. 
No feminino, MagSac e Ecosu 

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A terceira e última vaga dire-
ta às semifinais do Campeo-
nato José Roberto Bardi de 
Futebol Society será defini-
da neste sábado (11), no Cas-
tor, com a realização da roda-
da que fecha a fase de clas-
sificação. Sacilotto Contabili-
dade (24 pontos) e Orion Co-
res (21) já estão com o passa-
porte carimbado e esperam 
pelos adversários.

Zanqueta Materiais Cons-
trução, com 17 pontos; ISB 
Contábil e Café Amorino, am-
bos com 16; e Vedras, com 15 
brigam pela vaga em aberto. 
Quem não avançar, terá de jo-

gar a repescagem valendo a 
quarta vaga. Os jogos de ama-
nhã são Orion x Zanqueta, às 
14h45; Soul x ISB, às 16 horas; 
e Amorino x Vedra, às 17 horas.

A repescagem será no dia 
25 de junho, enquanto as se-
mifinais e final acontecem em 
julho, respectivamente nos 
dias 2 e 9, de acordo com in-
formações do organizador 
Eduardo Pires (Du).

No momento, o artilhei-
ro é Lucas Levak, do Sacilot-
to, com 29 gols. Do mesmo ti-
me, Fábio aparece como go-
leiro menos vazado, com a 
média de 4,33 gols. E Mateu-
sinho, do Zanqueta, tem ava-
liação de 5 pontos e é o me-
lhor jogador.

SOCIETY

RODADA NO CASTOR
DEFINE ÚLTIMA VAGA

ISB Contábil busca vaga às semifinais

DIVULGAÇÃO

A diretoria do Flamengo de-
cidiu promover ação social, 
amanhã (11), durante as finais 
do 64º Campeonato PHS Sa-
maritano Saúde de Futebol 
minicampo. De acordo com 
o presidente Mauro Borgat-
to, haverá arrecadação de lei-
te na entrada do clube, sen-
do que sócio terá acesso com 
doação de 1 um litro e convi-

dados de 2 litros ou pagamen-
to de taxa de R$ 15. Borgat-
to ressaltou que toda arreca-
dação será destinada ao Fun-
do Social de Solidariedade da 
prefeitura de Americana pa-
ra encaminhamento a famílias 
carentes. "Entendemos que é 
um momento importante para 
unirmos esporte e ação social", 
afirmou o presidente. Além 

da campanha para arrecada-
ção de leite, as finais de ama-
nhã terão algumas atrações, 
como pagode com o Gru-
po Tô DaHora, ao vivo, a par-
tir das 14h45, e DJ Pirulito, a 
partir das 18h30. Haverá tam-
bém bebidas e alimentação 
com preços especiais. O en-
cerramento está previsto pa-
ra as 20 horas. (ZARAMELO JR.)

DIRETORIA PROMOVE AÇÃO SOCIAL

ficaram no 1 a 1 no jogo de ida 
da final. A equipe vitoriosa de 
amanhã será a campeã. Ha-
vendo novo empate no tempo 
normal, decisão nos pênaltis.

Os artilheiros desta catego-
rias são João Vitor, do Agicorr, 

com 31 gols; Rafael Monteiro, do 
Placeone, com 31; Luigi Marcel-
lo, do EF Manutenção, com 18; 
Cléber Freitas, do Ecosu, com 
27; Edimilson Souza, do Eraldo, 
com 15; João Alberto, do Mira-
fer, com 13; e Maria Eduarda, do 

Cia do Milho, com 11 gols. Após 
os jogos, haverá o cerimonial 
de premiação e a festa de en-
cerramento desta edição. Para 
o campeonato do segundo se-
mestre, as inscrições podem ser 
feitas até o próximo dia 20.

O artilheiro Luigi Marcello (d) é esperança do EF Manutenção na decisão do sênior

ZARAMELO JR. | O JOGO | 4 DE MARÇO DE 2022



AMERICANA, 10 DE JUNHO DE 2022  9 ESPORTE

RIO BRANCO ENCARA BICHO-PAPÃO
2ª DIVISÃO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Na sequência do Campeona-
to Paulista da 2ª Divisão (Be-
zinha), o Rio Branco tem com-
promisso difícil neste sábado 
(11). O time do técnico Betão 
Alcântara encara a Itapirense, 
em jogo marcado para as 15 
horas, no Estádio Décio Vitta, 
com expectativa pela presen-
ça de bom público.

O adversário do Rio Branco 

é o bicho-papão do campeo-
nato até agora. Com 17 pontos, 
tem a melhor campanha entre 
todos os times e é um dos três 
invictos - os outros são Grêmio 
Prudente e Flamengo.

Na vice-liderança do Gru-
po 4 com 13 pontos, o Rio 
Branco vem de derrota para o 
Paulista, semana passada, em 
Jundiaí, e busca a reabilita-

Adversário
de amanhã
tem melhor
campanha e
está invicto

GRUPO 4
CLASSIFICAÇÃO

TIMES PTS.

1º Itapirense 17
2º Rio Branco 13
3º Amparo 9
4º Paulista 9
5º Independente 8
6º União S.João 1

8ª RODADA
HOJE (10)

19h Independente x Paulista
AMANHÃ (11)

15h Rio Branco x Itapirense
15h Amparo x União São João

ção em seu principal teste até 
aqui. Caso quebre a invencibi-
lidade da Itapirense, o time de 
Americana dará passo impor-
tante para assegurar vaga na 
próxima fase da Bezinha.

INGRESSOS
Pela importância do jogo, a di-
retoria do Rio Branco acredita 
que a torcida marcará presen-

ça em bom número, amanhã, 
no Décio Vitta. Os ingressos já 
estão disponíveis na platafor-
ma riobranco.soudaliga.com.br 
ou em três pontos físicos: loja 
Z Sport (rua Heitor Penteado, 
154, no Centro), Bluesteco Bar 
(rua Washington Luís, 786, no 
Centro) e sede náutica do clu-
be (avenida Comendador Tho-
maz Fortunato, 1965).

Os valores dos bilhetes são 
R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia 
entrada e sócios do clube).

AÇÃO SOCIAL
O diretor Thiago Barreto infor-
mou que o Rio Branco promo-
verá ação social no jogo des-
te sábado. De acordo com ele, 
haverá arrecadação de aga-
salhos para destinar a enti-

dades sociais de Americana.  
“Pedimos aos torcedores que 
forem ao estádio a doação 
de um agasalho. Sempre te-
mos uma peça ou outra que 
não estamos mais utilizando e 
que pode ser muito útil às pes-
soas mais carentes. Tenho cer-
teza que o riobranquense vai 
se sensibilizar e colaborar com 
a campanha”, afirmou Thiago.

Nathan (centro) é opção  
para o meio-campo do  
Rio Branco contra Itapirense

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

TÊNIS

NATHÁLIA
QUESTIONA
PREFEITURA
ZARAMELO JR. 

 @zaramelojr

A vereadora Nathália Camar-
go (Avante) protocolou reque-
rimento na Câmara de Ameri-
cana solicitando informações 
da Prefeitura sobre manuten-
ção das quadras de tênis que 
fazem parte Complexo Polies-
portivo “Milton Fenley Azenha” 

– Centro Cívico (CC) -, no Jardim 
da Colina. A parlamentar res-
saltou que todos os dias muitos 
americanenses fazem uso dos 
espaços e há diversas reclama-
ções sobre piso, redes e pintura.

Nathália questiona se a ad-
ministração possui algum pro-
jeto de reforma para todas as 
quadras. Pergunta também 
quando foi realizada a última 
reforma. Por fim, questiona se 
a prefeitura tem interesse em 
parceria público- privada para 
a realização da melhorias.
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CASAGRANDE SOBE À 
VICE-LIDERANÇA NO TCR

AUTOMOBILISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A terceira etapa da tempora-
da 2022 do TCR South Ameri-
ca, em Goiânia-GO, teve saldo 
positivo para Fabio Casagran-
de. A bordo do Honda Civic 
#34 da Squadra Martino, o pi-
loto de Americana ficou em se-
gundo lugar nas duas corridas 
da Copa Trophy e subiu para a 
vice-liderança da categoria.

Na corrida de sábado (4), 
Casagrande chegou atrás 
apenas de Márcio Basso e 
em 11º na geral; na de domin-
go (5), ele só foi superado 

Piloto de
Americana
foi ao pódio
das 2 corridas
em Goiânia

por Renato Braga e cruzou 
em 12º na geral.

No pódio das duas baterias, 
Casagrande fechou a roda-
da com 72 pontos e saltou do 
terceiro lugar para o segundo, 
agora com total de 161 pontos. 
Adalberto Baptista, que era vi-
ce-líder, assumiu a liderança 
com 173 pontos, enquanto Gui-
lherme Reischel, com 125 pon-
tos, caiu da primeira para a ter-
ceira colocação.

A Copa Trophy do TCR 
South reúne pilotos que têm 
outra atividade profissional 
além do automobilismo - Ca-
sagrande é empresário e dire-
tor da Sudeste Pré Fabricados.

A rodada na capital de 
Goiás fechou o calendário bra-
sileiro da competição - os au-
tódromos Velocittà, em Mo-

O piloto americanense Pe-
drinho Aguiar vai à pista 
neste final de semana para 
a terceira etapa da Porsche 
Cup Brasil. A rodada sprint 
acontece no autódromo de 
Interlagos, em São Paulo.

A programação começa 
hoje (10) com os treinos li-
vres. Amanhã (11), haverá o 
classificatório e a primeira 

corrida da Carrera Cup, cate-
goria de Pedrinho, está mar-
cada para as 13h30. No do-
mingo (12), a segunda corri-
da tem largada às 12h10.

Pedrinho Aguiar tem 44 
pontos e ocupa o sexto lugar 
na classificação da principal 
categoria do campeonato. O 
líder é Marçal Muller, com 72 
pontos. (ZARAMELO JR.)

PEDRINHO ACELERA 
EM INTERLAGOS

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

gi Guaçu, e Interlagos, em São 
Paulo, sediaram as outras duas 
etapas. Agora, o TCR South 
America leva seus carros para 

pistas uruguaias e argentinas. 
A próxima etapa está progra-
mada para Rivera, no Uruguai, 
nos dias 16 e 17 de julho.

No pódio, Casagrande celebra resultados positivos

SITE OFICIAL DO TCR SOUTH AMERICA
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TOP 5
21km masculino

1º Gustavo Henrique Pereira - S2 Assessoria Esportiva 1h09m32
2º Silvano Lima Pinto - Pé de Vento 1h10m32
3º Fábio Paiva Mota - Globo Runners 1h11m09
4º Adilson Coelho Pinheiro - Livress 1h13m28
5º Alderlanio Souza da Silva Fino - Fly Studio 1h15m29

21km feminino
1º Juliana de Almeida Scher - Grupo de Amigos 1h33m40
2º Anny Karoline - BM Treinamento 1h34m20
3º Andressa da Silva - Grae Team 1h36m10
4º Ana Paula Destro Portella - Lúcio Portella 1h37m44
5º Marcela Lubiano Margato - BM Treinamento 1h37m53

10km masculino
1º Moisés Rodrigues Gomes - Najara Louzada 34m51
2º Douglas Freitas - Peptan Runers 36m52
3º Barnabé Gomes de Lima - Raia 1 37m14
4º Sebastião Donizete - Vida 37m34 1h13m28
5º Rodrigo Regis Romão - Fast Runners 37m46

10km feminino
1º Alessandra Fornel Imua - Assessoria Esportiva 43m43
2º Geise Maria da Silva de Souza - S2 Assessoria Esportiva 44m58
3º Tatiane Bueno dos Santos - Priscila Pereira Personal 45m10
4º Gisele Cristina Gonçalves Soares - Raia 1 46m02
5º Neuza Tiago Rodrigues - Campinas 47m02

5km masculino
1º Luiz Gustavo Tomaz dos Santos - Aspam 17m03
2º Lucas Vieira Canavessi - RCO Assessoria Esportiva 17m47
3º Uilson Rodrigues Carvalho - Mazato 18m21
4º Cael do Nascimento Lima Pinto - Silvano Runner 18m28
5º Adelson Bispo dos Santos - Estradão 49 18m41

5km feminino
1º Najara Cristina Louzada Salwaninin - AteMinhaVôFaz 20m02
2º Valdirene Traz da Silva - Team Eagle 20m57
3º Mirian de Farias - Triaction Team 21m29
4º Flavia Catherino Lemma - Bruno Frizarinni 22m20
5º Bianca Luchiari - Bruno Frizarinni 22m22

Todos resultados disponíveis no site www.cronoserv.com.br

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Gustavo Henrique Pereira, da 
S2 Assessoria Esportiva, foi o 
vencedor dos 21km da 7ª Meia 
Maratona Tivoli Shopping, que 
aconteceu na manhã do dia 
29 de maio, em Santa Bárbara 
d’Oeste. Mesmo longe das pro-
vas há seis meses, o corredor 
de Americana impôs ritmo for-
te e superou todos os adversá-
rios, fechando o percurso em 
1h09m32, vantagem de 1 minu-
to para Silvano Lima Pinto, da 
equipe Pé de Vento, que chegou 
em segundo lugar. “Agradecer 
primeiramente a Deus por me 
dar força todos os dias, a minha 
família, ao meu treinador Emer-
son Michelim e a todas as pes-
soas que torcem por mim”, dis-
se o campeão, de 31 anos.

Entre as mulheres, a ven-
cedora dos 21km foi Juliana 
de Almeida Scher, da equipe 
Grupo de Amigos, de Conchal, 
com a marca de 1h33m40. Na 
segunda colocação chegou 
Anny Karoline, da BM Treina-
mento, com 1h34m20, enquan-
to Andressa da Silva, da Grae 
Team, de Americana, ficou em 
terceiro com 1h36m10.

Nos 10km, os ganhadores 
foram Moisés Rodrigues Go-

mes, da equipe Najara Lou-
zada, de Itatiba, com 34m51, 
e Alessandra Fornel, da Imua 
Assessoria Esportiva, de Cam-
pinas, com 43m43. E nos 5km, 
o americanense Luiz Gustavo 
Tomaz dos Santos, da Aspam, 
com 17m03, e Najara Cristi-
na Louzada Salwaninin, da 
AteMinhaVoFaz, de São Pau-
lo, com 20m02, garantiram  
o topo do pódio.

A Meia Maratona Tivol-
li, com largada e chegada em 
área do estacionamento do 

shopping, que fica na divisa 
com Americana, movimentou 
atletas de 64 cidades nas três 
distâncias – de acordo com a 
cronometragem oficial, 1182 
concluíram a prova. Tanto no 
masculino como no femini-
no, os cinco primeiros coloca-
dos no geral foram premiados 
com troféus, enquanto os três 
melhores por faixa etária rece-
beram minitroféus.

GUSTAVO VENCE MEIA MARATONA
TIVOLI SHOPPING

Campeão vinha
de período de
seis meses
sem participar
de corridas

Diretor executivo da Chel-
so Sports, responsável pela or-
ganização técnica, Guilherme 
Celso ressaltou, em publica-
ção no site oficial, que “a meia 
Maratona Tivoli Shopping vai 
além de um evento esporti-
vo, pois, além do incentivo ao 
esporte, à saúde e à qualida-
de de vida, passa a fomentar 
o turismo em Santa Bárbara. 
Agradeço o apoio da prefeitu-

ra, sem o qual nada seria possí-
vel.” Paula Funichello, coorde-
nadora de Marketing do Tivo-
li, afirmou, também no site ofi-
cial da prova, que “estamos fe-
lizes com a realização de mais 
um grande evento em parceria 
com a Chelso e por termos re-
cebido público das mais diver-
sas localidades, incentivando a 
prática da atividade física e di-
vulgando a cidade.”

Gustavo ganhou os 21km na corrida do Tivoli

GABRIEL BARBARINI | FOTOP | DIVULGAÇÃO
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O Grupo Margutti é sinônimo de ex-
celência e transparência nos em-
preendimentos dos mais diversos 
setores. Sempre em  busca de no-
vos desafios, os primos e visionários 
Israel Geraldi e Lucas Moda Margutti 
inauguraram a Margutti Multimarcas 
em plena pandemia. São duas uni-
dades com localização privilegiada: 
a loja no Jardim Ipiranga (Rua Iga-
ratá, 871) e o showroom na Avenida 
9 de Julho, 455. Em pouco tempo, a 
concessionária especializada em no-
vos e semi novos, nacionais e impor-
tados tornou-se referência em exclu-
sividades, personalização no aten-
dimento e satisfação dos clientes. O 
aniversário de um ano de sucesso 
foi comemorado com recepção ba-
daladíssima com rasante de mais de 
600 pessoas entre empresários, au-

toridades locais, amigos, clientes e 
familiares. Evento que literalmente 
parou o trânsito da 9 de Julho! Na 
ambientação, arranjos de folhas de 
bambu que representam sorte. No 
buffet, mesa com frios, charcutaria, 
salgados e pães. Espumante bor-
bulhando nas taças, vinhos encor-
pados, drinks tropicais e Heineken 
bem gelada, servida à vontade em 
duas Fiat Toro. O ponto alto da noi-
te ficou para a apresentação de al-
guns dos veículos mais desejados do 
Brasil: o novo lançamento da Jeep, a 
BMW 320i, Commander, Mercedes 
C450, Range Rover Velar, Audi Q5 e 
Kia Stinger Gt, o único no estado de 
São Paulo. Ah, e ainda no showroom, 
motos que são verdadeiras máqui-
nas. Margutti Mutimarcas, realizan-
do sonhos, criando novas histórias!

MARGUTTI 
MULTIMARCAS 

1 ANO

Os anfitriões Israel Geraldi e Lucas Moda Margutti Vanessa e Sandro Gobbo

Bruna Manzo e Guilherme
Pequeno, gerente da
Margutti Multimarcas

Rose Moda Margutti e
José Antonio Margutti,
pais do Lucas

Ruth e Altair Geraldi,
pais do Israel

Vanessa e Rafael Margutti
com a filha Ana Beatriz
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Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433

MALHAÇÃO INTENSA
Ai ai ai... E a lulu badalada do corpo escultural, que tem 
feito a alegria da ala masculina na academia?! Até aí 
tudo normal, se a fuefa não fosse muito bem casada. 
A lulu adora um personal malhadão e, na academia top, 
é a sensação. Semana passada, foi a vez do personal 
magya que tem namorada muito ciumenta. O guapo, 
que só tem moto, foi visto saindo do importado da 
insaciável. Enquanto isso, dizem que marido jura 
que a lulu é recata e do lar. Acorda, Adamastor!

VELINHAS!
Comemorando idade 
nova nessa sexta-feira, 
Sandra Boraschi, 
Edevaldo Duarte, 
Helide Andrade, 
Thiago Gonçalves e 
João Augusto Teixeira. 
No sábado é a vez de 
Andréa Tezoto, Vanessa 
Pelissoni, Aline Figueiras 
Antti, Amanda Gabão, 
Marcia Formentini e 
Susana Zago apagarem 
velinhas. No domingo, 
Daniel Medalha, 
Rodrigo Fonseca, 
Flavio Conceição 
(foto), Ana Lucia Dula 
Croci, Alberto Mauricio 
Granzotti, Liney Galarcio 
Becerra, Pedro Henrique 
Spadaro e Rita Parisi são 
aniversariantes do dia.

Delfino Trends e Karen DelfinoDaiana e Leonardo Cavini

Thaiza e Schuster Vidote

Luciana Bepe e André Ramos

Sabrina e Ricardo Ortiz

Israel Geraldi com a
mulher Priscila e as filhas
Nicolly e Yasmin

Amanda Viana,
da agência VR Web&Co,

com o marido Kênio Freitas
Lucas Moda Margutti
com a mulher Patrícia

Daniela Ferro Farias com
o marido Hugo Leonardo

Jeferson Toledo
e Rosih de ToledoEric Panighel

Giovanna Moda Margutti
com o filho Kauã

Donizete Bispo
com a filha Thais

Adib Neme
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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

VETERANOS CONHECE OS FINALISTAS

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Os finalistas de três categorias 
do campeonato de minicampo 
do Veteranos serão conhecidos 
neste sábado (11), no clube de 
campo, com a realização dos jo-
gos de volta das semifinais. Pe-
los resultados da ida, cinco ti-
mes estão com a mão na vaga.

Como ganharam na sema-
na passada, Linhas São Vito e 
Z Sport, na intermediária; Da-
ma Bier, no senior; Ecosu Su-
catas e Galmar Ferramentas, 
no master, garantem presen-
ça nas finais em caso de em-
pate no tempo normal. Se per-
derem, ainda terão chances de 
classificação nos pênaltis.

Também no senior, o JRT 
Hobbies vai a campo contra o 
Ecosu Sucatas precisando do 
empate, mas será eliminado 
em caso de vitória do adver-
sário. Os dois times ficaram no 
3 a 3, na ida, e por isso o JRT 

tem a vantagem de novo em-
pate, porém, o Ecosu avança 
se ganhar. Não há possibilida-
de de pênaltis neste confronto.

A programação da rodada 
é a seguinte, de acordo com 
Gustavo Reis, que faz parte da 
comissão responsável pela or-
ganização:

INTERMEDIÁRIA
14h30 Ecosu x Linhas São Vito
15h40 Supermercados 
Pérola x Z Sport
SENIOR
15h30 JRT Hobbies x Ecosu
16h30 Dama Bier x Joia Calçados

MASTER
15h30 Help Parafusos x Ecosu
16h40 Galmar x Hitscolor
SUPER SENIOR
Pela categoria, a primeira roda-
da das semifinais será disputa-
da na próxima terça-feira (14):
19h Rodonaves x Ecosu
20h15 Mirafer x Gonzaga 
Engenharia

Os principais artilheiros 
até aqui são Gustavo Henri-
que, do Z Sport, com 29 gols 
na intermediária; Paulo Hen-
rique, do Tex Têctil, e Walker 
Fernando, do JRT Hobbies, 

ambos com 30 gols no senior; 
Daniel Nunes, do Galmar, com 
22 gols no master; e Edvaldo 

Souza, do SP Tur, e Adilson 
Carvalho, do Ecosu, ambos 
com 21 gols no super master.

Zequinha Lopes é esperança de reação do Hitscolor

ZARAMELO JR. | O JOGO

SEMIFINAIS MOVIMENTAM MAGSAC
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

As semifinais da Copa MagSac 
Embalagens de Futebol Mini-
campo movimentam a sede 
náutica do Rio Branco, nes-
te sábado (11), para definição 
dos times que vão à decisão 
do título. A programação tem 
Fogo Nobre x Della Vita, às 15 
horas, e Posto 7 x Andrade 
Contábil, às 16 horas.

Os vencedores do tempo 
normal carimbam passapor-

te à final, prevista para o pró-
ximo dia 25. Se houver empa-
te, os finalistas serão conheci-
dos na prorrogação. Neste ca-
so, a vantagem do placar igual 
é do Fogo Nobre e do Posto 7, 
que fizeram melhor campanha 
que seus adversários.

Márcio Alessandro, do Fo-
go Nobre, é o principal arti-
lheiro do campeonato com 
36 gols. O mais próximo dele 
é Rafael Valerio, do Renan de 
Angelo - ele te, 30 gols, mas 
não vai mais a campo, já que 
seu time encerrou participa-
ção. Depois aparece Willian 
Souza, do Della Vita, que fez 
27 gols e está nas semifinais.

No super senior, na noite de 
ontem (9) aconteceram os jo-

Fogo Nobre e
Posto 7 têm
vantagem do
empate na
prorrogação

gos das quartas de final - eles 
não haviam terminado até o 
fechamento desta edição. Os 
times que passaram às se-
mifinais se enfrentam no dia 

23, já que na próxima semana 
não haverá rodada por causa 
do feriado. A final da catego-
ria será no dia 30. Duas cate-
gorias já definiram seus cam-
peões: Supermercados Sal-

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

Matheus Lovaglio tenta 
levar Fogo Nobre à 
decisão na sede náutica

to Grande, na intermediária, e 
Gran Plus, no senior.

As inscrições para o cam-
peonato do segundo semestre 
ainda podem ser feitas direta-
mente na sede náutica ou com 
Renato Gabriel de Oliveira Pe-
reira, que é um dos responsá-
veis pela organização, através 
do telefone (19) 99421.4170.
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ATIVIDADE FÍSICA
É SEU MELHOR
ESCUDO PROTETOR
CONTRA QUALQUER
TIPO DE DOENÇA.

Agende pelo WhatsApp        19 99333-2209

VENHA
TREINAR

CONOSCO!

A Unimed Santa Bárbara d’Oeste e 
Americana lançou, na última sema-
na, o App Unimed + Vantagens, apli-
cativo exclusivo para os beneficiários 
do plano de saúde das cidades de 
Americana, Santa Bárbara d’Oeste 
e Nova Odessa, que poderão realizar 
compras de produtos e serviços com 
mais economia, por meio de descon-
tos adquiridos direto pela plataforma.

“O lançamento do Unimed + Van-
tagens é mais uma ação visando 
proporcionar benefícios aos clien-
tes da Unimed. Além do zelo pela 
melhoria constante dos atendimen-
tos, estamos sempre em busca de 
soluções inovadoras, que possam ir 
além dos serviços oferecidos no pla-
no de saúde e que tragam benefícios 
aos clientes”, disse o CEO da Unimed 
Santa Bárbara d’Oeste e Americana, 
Cesar Augusto Cielo (foto)

São mais de 3 mil marcas cadas-
tradas de diversos segmentos, co-
mo beleza e bem-estar, esporte e 
fitness, educação, diversão e entre-
tenimento, gastronomia, viagem e 
turismo, moda, entre outros. Para 
utilizar, é simples: basta baixar gra-
tuitamente o App Unimed + Vanta-
gens, criar uma conta com o CPF ca-
dastrado na Unimed, pesquisar as 
ofertas e seguir as orientações para 
ativá-las. (NATÁLIA VELOSA)

O empresário e pré-candidato a depu-
tado estadual pelo Republicanos, Ricar-
do Molina (2º e/d), e o vice-prefeito de 
Sumaré e deputado federal licenciado 
Henrique do Paraiso, do mesmo par-
tido,  anunciaram a destinação de R$ 
600 mil para as cidades de Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odes-
sa. O anúncio ocorreu sexta-feira (6) 
em audiência com o prefeito de Santa 
Bárbara , Rafael Piovezan, e o vice Fe-
lipe Sanches.

Cada uma das três cidades rece-
beu o valor de R$ 200 mil para utiliza-
ção em ações preconizadas no Siste-
ma Único de Assistência Social (Suas). 
Os recursos já estão nos caixas das 

UNIMED LANÇA 
APLICATIVO 
PARA CLIENTES

MOLINA INTERMEDIA VERBA DE R$ 600 MIL PARA CIDADES DA REGIÃO

REPRODUÇÃO INTERNET
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A qualidade da merenda escolar é o 
foco da parceria assinada, semana 
passada, entre a Prefeitura e a FAM 
(Faculdade de Americana). O prefei-
to Chico Sardelli se reuniu com o di-
retor geral da faculdade Gustavo Az-
zolini para formalizar ação que visa 
melhorar a alimentação de todos os 
alunos da Educação Infantil e do En-
sino Fundamental, totalizando cerca 
de 12 mil alunos beneficiados.

O programa está sendo desen-
volvido entre o Setor de Alimenta-
ção Escolar da Secretaria de Edu-
cação e o curso de Nutrição da FAM. 
Cerca de 110 estudantes de todos 
os semestres, divididos em 11 equi-
pes, estão empenhados na ativida-
de, que tem o objetivo de diagnosti-
car doenças como hipertensão, dia-
betes, obesidade e desnutrição. Com 
isso, as merendas poderão ser adap-
tadas para a prevenção desses ma-
les. Nas escolas, são coletados da-

PREFEITURA E FAM FECHAM PARCERIA DE ALIMENTAÇÃO

dos como altura, peso e circunferência 
abdominal, inseridos no programa AN-
THRO, desenvolvido pela OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde). Com base 
nas informações, é produzido relatório 
completo da situação nutricional e do 

crescimento das crianças. Diretor-ge-
ral da FAM, Gustavo Azzolini destacou 
a abrangência da ação: “Estamos fa-
lando de mais de 11 mil crianças da re-
de municipal de ensino que estarão sen-
do acompanhadas pelos nossos profes-

sores, nossa coordenadora do curso 
de Nutrição, juntamente com nossos 
alunos. Para nós é de extrema im-
portância poder colocar em práti-
ca o que ensinamos em sala de aula”, 
explicou. (RODRIGO FRANCISCHANGELIS)
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prefeituras e serão geridos pelas se-
cretarias de promoção social. “É uma 
defesa minha trabalhar por Ameri-
cana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova 
Odessa. Mesmo sem mandato, conse-
gui intermediar a vinda de R$ 600 mil 
para as três cidades da nossa região. 
São recursos importantes que serão 
utilizados pelas prefeituras no desen-
volvimento de ações de inclusão so-
cial, a favor das pessoas que vivem 
em situação de vulnerabilidade”, disse 
Molina. “Agradeço muito o Henrique 
do Paraiso, pois fizemos o pedido e 
graças a ele conseguimos que esse re-
curso viesse para nossa região”, enfa-
tizou o empresário. (GUSTAVO MARANHA)
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