
Rio Branco joga neste sábado contra o União São João
em busca da vaga à próxima fase da Segunda Divisão. P. 5
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DR. ANDRÉ STOLSES

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Fogo Nobre Churrascaria e 
Posto 7 decidem neste sába-
do (25) o título da categoria jo-
vens da Copa MagSac Embala-
gens de Minicampo, em jogo 
marcado para as 15h30, na se-
de náutica do Rio Branco. Em 

caso de empate no tempo nor-
mal, o campeão do semestre 
será conhecido nas cobranças 
de pênaltis. Logo após a parti-
da haverá o cerimonial de pre-
miação para entrega de tro-
féus e medalhas.

MINICAMPO

FOGO NOBRE
E POSTO 7
DECIDEM NO
RIO BRANCO

Nenhum time
tem vantagem
do empate na
decisão na
sede náutica

Nas semifinais, o Fogo No-
bre superou o Della Vita por 4 
a 1, enquanto o Posto 7 bateu 
o Viel Seguros por 5 a 3. Uma 
das armas do Fogo na busca 
pelo título é o atacante Márcio 
Alessandro, artilheiro da cate-
goria com, 36 gols.

A intermediária será a ter-
ceira categoria a apontar 
campeão desta edição da 
Copa MagSac. Já conquista-
ram o título o Supermercado 
Salto Grande, na intermediá-
ria, e o Gran Plus, no senior. O 
super senior definiu os fina-
listas na rodada da noite de 
ontem (23). A decisão acon-
tece na próxima quinta-fei-
ra (30). Continuam abertas 
as inscrições para a 9ª Co-
pa MagSac Embalagens, que 
será disputada entre agos-
to e dezembro, nas catego-
rias jovens, intermediária, se-
nior e super senior. Os só-
cios interessados em parti-
cipar devem manter contato 
pelo telefone (19) 3465.3034 
ou ir pessoalmente à secreta-
ria da sede náutica.Márcio Alexandre é o artilheiro disparado entre os jovens na sede náutica

VETERANOS ABRE LUTA PELO TÍTULO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Veteranos abre neste sába-
do (25), no clube de campo, a 
luta pelo título de três catego-
rias do 62º campeonato de mi-

nicampo. Linhas São Vito x Su-
permercados Pérola, às 14h30 
na intermediária; Dama Bier x 
JRT Hobbies, às 15h40 no se-
nior; e Galmar Ferramentas x 
Help Parafusos, às 16 horas no 
senior, são os jogos de ida das 
finais. A volta será na próxima 
semana, quando, então, have-
rá a definição dos campeões 
do semestre. Os artilheiros 
desta edição até o momento 
são Bombeiro, do | Sport, com 

29 gols; Dilsinho, do JRT Hob-
bies, com 32 gols; e Tite, do 
Galmar, com 29 gols. Os golei-
ros menos vazados são Nardo-
ni, do Supermercados Pérola; 
média de 1,6 gol; Wagnão, do 
Dama Bier, média de 2,7 gols; 
e Tiãop Garcinha, do Help Pa-
rafusos, média de 1,2 gol.

No super senior, Mirafer Si-
derúrgica e Ecosu Sucatas são 
os finalistas e fazem o jogo de 
ida na terça-feira (28), às 19 

horas. Nas semifinais, esta se-
mana, o Mirafer ganhou do 
Gonzaga Enegnharia nos pê-
naltis, após ser derotado no 
tempo normal por 4 a 2. Já o 
Ecosu atropelou o Rodonaves 
Transportes por 5 a 1.

O Ecosu Sucatas tem os 
destaques individuais da ca-
tegoria: Adilson Big car, arti-
lheiro com 25 gols; e Anderson 
Alemão, goleiro menos vazado 
com média de 1,9 gol. Du Silva está na decisão com o Dama Bier

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE ABRIL DE 2022
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APOIANDO O ESPORTE DE AMERICANA

RUA DO RAMI, 288 • DISTRITO INDUSTRIAL ABDO NAJAR

Americana assegurou sua passagem 
à 2ª fase do Campeonato Estadual 
de Futebol da OAB (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil) ao golear Sumaré 
por 4 a 1, sábado (18), na casa do ad-
versário. Os gols foram marcados por 
Elvis “Pelé” Garcia (2), Cleiton Souza 
e Fábio Rodrigues (foto). Com a vitó-
ria, a terceira em cinco jogos, Ameri-
cana chegou a 11 pontos e carimbou 
passaporte à sequência do campeo-
nato. O time é vice-líder do Grupo A, 
atrás apenas de Campinas, que ocu-
pa o primeiro lugar com 13 pontos.

Invictos, os dois times se enfren-
tam na última rodada, em jogo marca-
do para 2 de julho, a partir das 9 horas, 
no campo do Guarani da Vila Amorim. 
Em caso de vitória, Americana fecha a 
1ª fase na liderança. Na última edição 
do Estadual da OAB, em 2019, Ame-
ricana foi vice-campeã, perdendo a 
final para Ribeirão Preto - não houve 
campeonato em 2020 e 2021 em vir-
tude da pandemia. (ZARAMELO JR.)

A repescagem do Campeonato 
“José Roberto Bardi” de Futebol 
Society movimenta o campo de 
piso sintétido do Castor, neste sá-
bado (25). Três jogos serão dispu-
tados para definir a quarta e últi-
ma vaga às semifinais.

A programação começa com 
Vedras e Soul, às 14h45; na se-
quência, às 16 horas, se enfrentam 
ISB Contábil e Café Amorino. Os 
ganhadores jogam a final às 17 ho-
ras para ver quem segue adiante.

Sacilotto Contabilidade, Orion 
Cores e Zanqueta Materiais Cons-

trução, que foram os três melho-
res da 1ª fase, já estão nas semifi-
nais e assistem a repescagem de 
camarote. Lucas Levak, do Saci-
lotto, é o artilheiro do campeona-
to com 29 gols até aqui. Mateusi-
nho, do Zanqueta, e Gabriel Bibi-
co, do Soul, aparecem logo depois 
com 28 gols cada.

O campeonato é organizado 
pelo professor Eduardo Pires e to-
das as rodadas são realizadas no 
Castor Society, que fica na rua 
Fortunato Faraone, no bairro Gi-
rassol. (ZARAMELO JR.)

AMERICANA 
GOLEIA E SE 
GARANTE NO 
ESTADUAL

REPESCAGEM MOVIMENTA
CASTOR SOCIETY, AMANHÃ

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

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

O Gávea Futebol Clube sagrou-se campeão da Co-
pa LAF 40tão, que movimentou 10 times de Ame-
ricana e Sumaré entre 23 de abril e 18 de junho, 
com organização da Liga Americanense de Fute-
bol. Na decisão, sábado, no campo do Guarani da 
Vila Amorim, o time americanense derrotou o su-
mareense Grêmio Maria Antonia por 4 a 1 nos pê-
naltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal.

Sob comando do técnico Adriano, o Gávea con-
tou com os goleiros Macarrão e Eric e os jogadores 
Leandro, Almir, Fabinho, Mário, Fernando, Bruno Pi-
zano, Pituco, Minhoca, Gil, Kiko, Marcelinho, Hudson, 
Franslei, Thiago Poles, Urubu, Jonas, Vandão, Wal-
kinho, Luigi, Doriva, Cabelo e Fabinho Griza. Além 
dos dois finalistas, a Copa 40tão contou também 
com Aliados, Parque Novo Mundo, Jardim Guana-
bara, Bangu, Benfica, Gazeta, Galaxy e Palermo.

Os destaques individuais foram do Maria Anto-
nia: Ricardo Brito, artilheiro com 6 gols, e Márcio 
Rossi, goleiro menos vazado com 4 gols.

Na foto, a partir da esquerda, estão Bruno Pi-
zano, Jonas Massaranduba e Pituco Sacilotto, to-
dos ex-jogadores profissionais e que atuaram pe-
lo campeão Gávea. (ZARAMELO JR.)

NOS PÊNALTIS, GÁVEA É CAMPEÃO DA COPA 40TÃO
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A equipe de competição 
da Winner, comandada pe-
lo coach Lucas Cunha (Litt-
le), fez campeões na Copa 
Infanto Juvenil realizada no 
complexo da academia, em 
Santa Bárbara d’Oeste, du-
rante o final de semana (18 
e 19), com chancela da FPT 
(Federação Paulista de Tê-
nis). Gustavo Nascimento, 
na 11M; Mateus Couto (foto), 
na 14MP, e Gustavo Guer-
ra, na 16M, conquistaram 
o título de suas categorias.  

“A garotada está numa cres-
cente e esses resultados 
são muito importantes para 
a sequência dos treinamen-
tos”, afirmou Little.

Também na semana pas-
sada, em São Paulo, os ir-
mãos João Pedro e Mar-
co Rigue, que integram a 
equipe da Winner, dispu-
taram um campeonato es-
tadual na Slice. João che-
gou nas quartas de final 
da 14M, enquanto Marco 
caiu nas semifinais da 11M.  
(ZARAMELO JR.)

WINNER FAZ 
CAMPEÕES 
NA COPA

DIVULGAÇÃO

A Copa PDV de Kart Raceman 
2022 volta à pista do KNO 
(Kartódromo Nova Odes-
sa) neste sábado (25) para a 
quinta etapa da temporada. A 

programação começa logo às 7h30 e as duas 
corridas estão marcadas para as 9h15 e 10h45. 
No encerramento, por volta de meio-dia, have-
rá o cerimonial de premiação aos cinco melho-
res da rodada. Na categoria A, que é a principal 
do campeonato, os destaques até aqui são Ri-
cardo Zanatta (foto), líder com 163 pontos; Ri-
cardo Fittipaldi, vice com 159; Gustavo Valen-
te (Gurga), terceiro colocado com 138; e Daniel 
Macena (Daniboy), quarto com 135. Eles são 
os únicos com pontuação na casa de três digi-
tos. Divisão de acesso, a categoria B tem am-
plo domínio de cinco estreantes: Douglas Mi-
chilino, primeiro colocado com 173 pontos; Gus-
tavo Pereira, segundo com 148; Alessandro Ro-
dolpho, terceiro com 124; Gilson Signori, quarto 
com 122; e Regis Franco, quinto com 122. A “ve-
lha guarda” tenta reagir a partir desta etapa pa-
ra entrar na briga pelo título.

No segundo semestre, a Raceman terá mais 
seis etapas para apontar os campeões do ano. 
As rodadas estão marcadas para 23 de julho, em 
Aldeia da Serra; 25 de agosto, em Nova Odessa; 
24 de setembro, em Nova Odessa; 22 de outubro, 
em Limeira; 19 de novembro, em Nova Odessa; e 
10 de dezembro, em Nova Odessa. (ZARAMELO JR.)

RACEMAN VOLTA 
À PISTA NO KNO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 26 DE FEVEREIRO DE 2022
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RB BUSCA VAGA DIANTE DA TORCIDA
2ª DIVISÃO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O Rio Branco joga neste sá-
bado (25) contra o União São 
João, em Americana, em busca 
da vaga à 2ª fase do Campeo-
nato Paulista da 2ª Divisão. A 
diretoria espera que a torcida 
compareça em bom número 
para incentivar o time do téc-
nico Paulinho McLaren. A par-
tida está marcada para as 15 
horas, no Estádio Décio Vitta.

Para seguir em frente, o 
Rio Branco precisa vencer o 
União, que é o pior time do 
Grupo 4 - fez apenas 1 pon-
to em nove jogos. Em caso 
de empate, o time de Ameri-
cana ainda pode assegurar o 
segundo lugar da chave se o 
Paulista não ganhar do líder 
e invicto Itapirense ou ainda 
classificar-se pelo índice téc-
nico - neste caso, haveria ne-
cessidade de combinação de 
resultados de outros grupos.

Para não depender de nin-
guém, o Rio Branco tem que 
fazer a sua parte e derrotar o 
União. A diferença técnica en-
tre os times fica evidente pe-
los números.

Paulinho McLaren, que es-
treou na vitória sobre o Am-
paro, semana passada, na ca-
sa do adversário, quer o Rio 
Branco com “espírito de 2ª Di-
visão”. “O time foi muito deter-
minado, muito aplicado, jogou 
com raça em Amparo e conse-
guiu o resultado. O campeona-
to tem esse perfil e precisamos 

seguir assim”, disse o treinador.
A 2ª fase terá 16 times divi-

didos em quatro grupos, que 
jogarão entre si em turno e re-
turno. Os dois melhores de ca-
da avançam à fase do mata-

-mata. Se ficar em segundo lu-
gar de seu grupo na 1ª fase, o 

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO 4

TIMES PTS.

1º Itapirense 23
2º Rio Branco 16
3º Paulista 15
4º Amparo 12
5º Independente 8
6º União S.João 1

Jogos de amanhã, todos às 15 horas:  
Rio Branco x União, Paulista x Itapirense 

e Independente x Amparo

Rio Branco enfrentará na se-
quência o primeiro do Grupo 
2 (Grêmio Prudente), o primei-
ro do Grupo 6 (provavelmente 
Mauá) e o terceiro melhor índi-
ce técnico (a definir).

INGRESSOS
Os ingressos para Rio Branco 
x União São João estão à ven-
da de forma antecipada desde 
quarta-feira (22) e podem ser 
adquiridos no Bluesteco Bar 

(rua Washington Luís, 786, cen-
tro), Sede Náutica João Tam-
borlin (avenida Comendador 
Thomaz Fortunato, 1965, Chá-
cara Letônia) e loja Z Sport (rua 
Heitor Penteado, 154, centro). 

Os valores são de R$ 20 (intei-
ra) e R$ 10 (meia e sócios com 
recibo de mensalidade em dia). 
Há também a opção de com-
pra pela internet no site www.
riobranco.soudaliga.com.br.

A vitória
contra União
põe o time
de Americana
na 2ª fase

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

Paulinho McLaren quer 
o time jogando com 
“espírito de 2ª Divisão”
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FLAMENGO APONTA 10 CAMPEÕES
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Flamengo Futebol Clube 
apontou os 10 campeões da 
64ª edição do campeonato in-
terno de minicampo - PHS Sa-
maritano Saúde 2022 -, nas fi-
nais que aconteceram dias 11 
(adulto) e 14 (base). Os jogos 
decisivos atraíram dezenas de 
sócios ao complexo esportivo. 
Houve ação social com arre-
cadação de 747 litros de leite 

- matéria publicada na edição 
da semana passada -, número 
que deixou bastante satisfeito 
o presidente Mauro Borgatto.

Entre os adultos, conquis-
taram o título Agicorr Segu-
ros (jovens), Roll Seladora (in-
termediária), Supermercados 
Pague Menos (senior), Ecosu 
Sucatas (super senior), Paste-
laria do Porfírio (master), Kari-
jas Kar (super master) e Ecosu 
Sucatas (feminino).

Na base, os campeões fo-
ram Top Collor Tintas (pré mi-
rim), Abracadabra Fantasias 
(mirim) e Supermercados Pé-
rola (infantil).

PREMIAÇÃO
Nos dois dias, após as finais, 
houve a solenidade de pre-
miação para entrega de tro-
féus e medalhas aos cam-

peões, vices e destaques in-
dividuais. Os artilheiros foram 
João Vitor Sacomandi, do Agi-
corr, com 32 gols nos jovens; 
Rafael de Freitas, do Placeo-
ne, com 31 gols na intermediá-
ria; Luigi Marcello, do EF Ma-
nutenção, com 19 gols no se-
nior; Cléber de Freitas, do 
Ecosu, com 28 gols no super 
senior; Edmilson de Souza, do 
Eraldo Tintas, com 16 gols no 
master; João Alberto Marques, 
do Mirafer, com 14 gols no su-
per master; e Maria Eduarda 
Toledo, do Cia do Milho, com 
11 gols no feminino.

Entre a criançada, ficaram 
com os troféus de goleadores 
Davi Aneas, do Pastelaria do 
Porfírio, com 23 gols no pré 
mirim; Frederico Cremonezi, 
do Abracadabra, com 26 gols 
no mirim; e Enzo Maranha de 
Souza, do Pérola, com 22 gols 
no infantil.

Na mesma sequência de 
categorias, os goleiros menos 
vazados dos adultos foram Lu-
cas Trevejo, do Agicorr, com 
31 gols; Anderson Soldera, do 
Mar Negro, com 24 gols; Rogé-
rio Moscatelli, do Pague Menos, 
com 31 gols; Fabrício Giacomin, 
do Ecosu, com 32 gols; Marce-
lo Ferro (MF), do Porfírio, com 
23 gols; Marcos Reis, do Karijas, 
com 21 gols; e Letícia de Souza, 
do Ecosu, com 13 gols.

Na base, os goleiros que se 
destacaram foram Yann Pe-
droso da Silva, do Porfírio; Ed-
gar Cavalini, do Abracadabra, 
e Luca Polizelli, do Pérola.

AGICORR CORRETORA
Lucas Trevejo, Whallyson Cláudio, Vinicius Fortuna Oliveira, Guilherme 

Vasconcelos da Silva, Leonardo Henrique Lourenço, Pedro Domingos Martins, 
Leonardo Lanza, César Augusto Santos e João Vitor Sacomandi.

ROLL SELADORAS
Daniel Cristian Pereira, Gustavo Gottardi Antunes, Ariflavio de Souza, 

Guilherme Locatelli Paião, Gustavo Suzigan Leis, Fernando Minetti, 
Thaike Puliani, Thiago Edmar Gomes, Michel Ramos Rocha e Rodolfo Sartoreto.

SUPERMERCADOS PAGUE MENOS
Rogério Moscatelli, Rafael Mateus de Souza, Sílvio Zorzenon, Marcelo Carlota, 

Rafael Fernandes Bonfim, Renato da Silva Lopes, Rafael Luiz de Andrade, 
Fábio Alessandro de Souza, Luiz Gabriel Sacilotto Filho e Jonas Massaranduba.

ECOSU SUCATAS
Fabrício Giacomin, Thales Batista de Oliveira, Adelmo Teixeira Calian, 

Welington Eder de Souza, Paulo Roberto Bassora Neves, 
Marcelo Panhossi, Fábio Majolli, Cléber Renato de Freitas e Adriano Merchiori.

PASTELARIA DO PORFÍRIO
Marcelo Ferro, João Carlos Neto, Edson José de Camargo, 

Arilson Cunha da Silva, Arnaldo dos Santos Oliveira, Porfírio Santana, 
Vander Giusti, Ednaldo Dias de Souza e Eduardo Hatz.

KARIJAS KAR
Marcos Reis, Wagner Minarelli, Ecil Pigatto, Jeová Rosa de Oliveira, Urbano 

Gonçalves Oliveira Filho, Francisco de Assis Costa Fernandes, Daniel Massaranduba 
de Freitas, Ademar Talarico, Adevair Trombim e Sebastião Bertão Rodrigues.

ECOSU SUCATAS
Letícia Daianne de Souza, Géssica Tamion dos Santos, Fernanda Moreno, Tatiane 
Floriza Souza Silva, Priscila Andreghetto, Hellen Monique Fischer, Giovanna Roll, 

Sirlene Ramos, Silmara Ramos de Araújo, Marcela Queiroz e Flávia Moreno.
TOP COLLOR TINTAS

João Pedro de Andrade, João Gabriel Muniz Loureiro, Lucas Miranda, 
Miguel Santon Cardoso, Murilo Curto Valera, Rodolfo Henrique Cardozo Junior, 

Lívia Leão, Miguel Dotti, Davi Piragine, Lorenzo Loterio Souza e Bernardo Malosso.
ABRACADABRA FANTASIAS

Edgar Santore, Pedro Majolli, Frederico Cremonezi, Lucas Edmundo, 
João Pedro de Carvalho, Ana Luiza Euzebio, Miguel Celestino de Souza, 

Marco Antonio Nicoletti de Freitas e Lucas Muniz Ribeiro.
SUPERMERCADOS PÉROLA

Luca Polizelli, Gustavo Henrique Paulino, Arthur Ribeiro, Guilherme Estevam 
Rodrigues, Pedro Celestino de Souza, Guilherme Judice Ribeiro, 

Murilo Duquini Justo, Renan Assalin Gomes e Enzo Maranha de Souza.

RESULTADOS DAS FINAIS
JOVENS

Agicorr Corretora 3x3 Ameristamp (4x1 nos pênaltis)
INTERMEDIÁRIA

Na Cara do Gol 0x3 Roll Seladoras
SENIOR

EF Manutenção 2x6 Pague Menos
SUPER SENIOR

Ecosu Sucatas 3x2 4R Veículos
MASTER

Eraldo Tintas 1x4 Pastelaria Porfírio
SUPER MASTER
Mirafer 1x3 Karijas Kar

FEMININO
MagSac Embalagens 0x1 Ecosu

PRÉ MIRIM
Pastelaria Porfírio 0x1 Top Collor

MIRIM
Abracadabra 2x0 Líder N.Imobiliários

INFANTIL
Supermercados Pérola 3x1 MT Pneus

2º SEMESTRE
O campeonato do segundo 
semestre do Flamengo, com 
as mesmas 10 categorias, já 
tem datas definidas para iní-
cio: no adulto, os jogos se-
rão realizados a partir de 28 

de julho, enquanto na base 
a disputa começa em 3 ou 
10 de agosto. A relação no-
minal dos times participan-
tes estará disponível em bre-
ve no site oficial do clube: 
www.flamengofc.com.br.

Davi Klava e Cléber Freitas disputam a bola no jogo final do super sênior

ZARAMELO JR. | O JOGO | 11 DE JUNHO DE 2022

As fotos dos times campeões e 
os patrocinadores do campeonato 
do primeiro semestre estão nas 
páginas 7, 8, 9 e 10 desta edição
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PDC FECHA SEMESTRE EM PAULÍNIA
KARTISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O calendário do primeiro se-
mestre da 17ª edição do Pé de 
Chumbo - Copa Sópneus Goo-
dyear de Kart 2022 - será fe-
chado nesta sexta-feira (24), a 
partir das 15 horas, em Paulí-
nia, com a realização da quin-
ta etapa. A pista do Kartódro-
mo San Marino recebe os pilo-
tos do PDC pela quarta vez no 
ano - a única rodada fora de lá 
foi em Limeira, em abril.

O campeonato para em ju-
lho para revisão de todo equi-
pamento e férias dos pilotos. O 
retorno está programado para 
6 de agosto, mas ainda não há 
definição oficial quanto ao lo-
cal. O presidente Marcelo Ma-
russo fará a divulgação do ca-
lendário durante a próxima se-
mana, mas já antecipou que 
haverá corridas em Itu, Aldeia 
da Serra e Nova Odessa, além 
de Paulínia. “Estamos fazendo 
alguns ajustes de datas e lo-

cais”, disse o dirigente.
Com quatro etapas realiza-

das, num total de oito corridas, 
a temporada já tem o desenho 
dos pilotos que estão na briga 
pelo título. Na Pro, principal ca-
tegoria do PDC, Rogério Pom-
permayer, Patrik Camargo Ne-
ves e Théo Trevisani ocupam as 
três primeiras colocações e vêm 
dominando a disputa desde o 
início do ano. O trio já abriu boa 
vantagem na frente do pelotão.

Na Light, divisão de aces-
so do campeonato, a tempo-
rada tem mostrado  nível téc-
nico dos pilotos bem acima da 
média dos últimos anos, com 

alguns andando junto com os 
da Pro e aparecendo entre os 
melhores na classificação ge-
ral. Os principais destaques 
são Ederson Rodrigues e Ra-
fael Barberatto, ponteiros da 
categoria e top 6 no geral.

Programação
no San Marino
tem 2 corridas
do campeonato e
1 dos parceiros

CLASSIFICAÇÃO
PILOTOS PTS.

1º Rogério Pompermayer 210

2º Patrik Neves 203

3º Théo Trevisani 202

4º Ederson Rodrigues* 179

5º Dênis Barbosa 170

6º Rafael Barberatto* 161

7º Candido Neto 157

8º Douglas Pitoli 143

9º Oswaldinho Nogueira* 134

10º Rafael Contatto 132

11º Fernando Rodovalho* 130

12º Givago Nunes* 119

13º William Saura 119

14º Marcelo Contatto 108

15º Giovanni Pamfílio 105

16º Paulo Rosa 93

17º Ivan Dantas* 92

18º Carlinhos Carrion 88

19º Fernando S. André 76

20º Rafael Nascimento* 70

21º Carlos Barbosa* 66

22º Marcelo Marusso 53

23º Rodrigo Pestana* 47

24º Mayckon Mota 46

25º Fábio Santarosa* 32

26º Alberth Janjon 14
* Pilotos da Light

PATROCINADORES
A programação desta sexta-

-feira em Paulínia terá tam-
bém a Corrida dos Patrocina-
dores. Marcada para as 18 ho-
ras, a prova reunirá represen-
tantes das empresas que são 

parceiras do Pé de Chumbo. 
Eles vão à pista do San Mari-
no em karts indoor.

“Já é tradicional no nosso 
calendário colocar os patro-
cinadores para andar em uma 
das etapas do campeonato. É 

uma oportunidade que eles 
têm para viver as mesmas 
emoções que vivemos.  Sem-
pre é uma festa muito legal e 
certamente não será diferen-
te agora”, comentou Marce-
lo Marusso.

WADO PELLIZONI | PD’CHUMBO TEAM 2022

Ederson (07) e Rogério (23) são os líderes da temporada 2022 do Pé de Chumbo



AMERICANA, 24 DE JUNHO DE 202212 SOCIAL

Aromas que conectam pessoas, 
lugares, memórias e sentimentos. 
A loja Mr. Carvalho Aromas - que 
reúne sofisticação e exclusivida-
de - foi inaugurada em alto esti-
lo num dos endereços mais icô-
nicos de Americana: Florindo Ci-
bin, 524, onde por décadas fun-
cionou a Tutti Quanti. Empreen-
dedor nato, Reinaldo Carvalho 
criou espaço aconchegante, lu-
xuoso e repleto dos mais deseja-
dos artigos do segmento. A pri-
meira loja exclusiva de America-
na é especializada em fragrân-
cias de ambiente e acessórios e 
prima pela personalização, além 
de experiência sensorial e úni-
ca aos clientes. A inauguração 
foi concorridíssima e esquentou 
as baixas temperaturas com ra-
santes dos hypados e badala-
dos da região. Tudo organiza-
do em tempo recorde pelo anfi-
trião com a assessoria de Amau-
ry Hernandez. A ambientação de 
Odair Romeiro buscou inspira-
ção parisiense com imensos lus-
tres de cristais, árvore de cerejei-
ra, iluminação cenográfica e lou-

nges com móveis da Casa Fes-
ta. Destaque para o espaço ins-
tagramável em folhas de latânia 
com pintura e a frase em néon 
‘Good Vibes Only’, em outras pa-
lavras, ‘Apenas Boas Vibrações’. 
Valet da JR Segurança e na re-
cepção dos convidados, um ca-
sal de época da Interative Pro-
duções e uma trinca de belos 
modelos que arrancaram sus-
piros da ala feminina. Entre eles, 
o fazendeiro gato Ewerton Mar-
tin, que já foi apontado como af-
fair da cantora Joelma. No buffet, 
delícias do Claudia Porteiro Gas-
tronomia e, para o brinde, vinhos 
encorpados e espumante gela-
díssimo da Seu Vinho. Reinaldo 
circulou num look impecável e 
fez questão de interagir com to-
dos os amigos, parceiros e im-
prensa. Em tempo, as fragrâncias 
são fontes de bem-estar, propor-
cionam identidade olfativa, além 
de serem capazes de liberar 
bons sentimentos e até a capaci-
dade criativa. Noite que se trans-
formou em festa com hits do DJ 
Daniel Leal. Parabéns, Reinaldo!

O anfitrião e empresário Reinaldo Carvalho
inaugurou a Mr. Carvalho Aromas com super festa O casal de época da Interative Produções

Os modelos Rayan Harder, Ewerton Martin e Felipe Porsebon
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

Rua Dr. Cândido Cruz, 690 • Centro

3406-4433
VELINHAS!
Comemorando idade nova 
nessa sexta-feira, Gustavo 
Padovani, Lélia Gurgel, 
Suzambel Carlstron, Felipe 
Minozzi, Jussara Crema 
Ponte, Arlete Rejianes 
Cavicchiolli e Giuliane 
Strapasson Trevizam. No 
sábado é a vez de Katia 
Caetano, Pâmella Carolina 
Campanhole e Tiago Torelli 
assoprarem velinhas. E no 
domingo, Chico Sardelli 
(foto), Alexandre Catto, 
Fatima Trevizan, Graziela 
Donatone e Natalia Gazeta 
são aniversariantes do dia.

Luana Faria e Marcelo Bodini

Giovana Gobbo e Paula Paic

Katiane e José Carlos Nascimento

Juliana Jacometo e Gustavo Cosin

Vânia Maria Polido

Regiane e Val Sanches

Maria Patrícia Grecco Adamson
e André Luis Adamson

Célia Mardegan com o filho Marcel

Mirian Salvador Assunção
e Danilo Salvador

As irmãs Maria Amábile
Mollon e Zilda Mollon

Gabriel Pedro Estela Melo
Maria Fernanda
Grecco Meneghel

Daniela Sega e Magarete Fontana

Iara Bosco Santa Rosa, leia-se
Seu Vinho, no click com a filha
Mayara Bosco Santa Rosa

Luiza Sacilotto Ballan com
o filho Eduardo Ballan Neto

Karen Cristina Andriani
e Rosi Mourais

Crica Sábio e Sonia Martins
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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

O uniforme de formatura dos 
alunos do Proerd (Programa 
Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência) des-
te ano ganhou o patrocínio da 
Unimed Santa Bárbara d’Oes-
te e Americana. As camisetas 
serão distribuídas para os alu-
nos da rede pública e de algu-
mas escolas particulares que 
fazem parte do programa nas 
três cidades de atuação da Uni-
med: Americana, Nova Odessa 
e Santa Bárbara d’Oeste. 

A entrega simbólica foi reali-
zada na sede administrativa da 
Unimed em Americana, dia 10, 
e contou com a presença de re-
presentantes do 19º e 48º BPMI 

(Batalhão de Polícia Militar do In-
terior) e da diretora de Gestão 
Pedagógica da Prefeitura de No-
va Odessa, Ana Rita Bittencourt. 
Da Cooperativa, estavam pre-
sentes o presidente do Conselho 
Administrativo Eduardo Miranda, 
o CEO Cesar Augusto Cielo e a 
equipe de Sustentabilidade. 

“Fazemos parte de um siste-
ma cooperativista, portanto, o 
vínculo com a comunidade está 
na raiz de nossa existência. E po-
der inspirar crianças a tomarem 
as decisões mais seguras e sau-
dáveis para suas vidas, ficando 
longe das drogas, é uma forma 
de construirmos juntos um futu-
ro mais sustentável, que seja be-

UNIMED PATROCINA 
CAMISETAS DO PROERD

néfico não apenas aos estudan-
tes e seus familiares, mas a toda 
a comunidade onde estamos in-
seridos”, disse Eduardo Miranda.  

Ao final do evento, três alu-
nos formandos foram convida-
dos a vestir o uniforme e apre-
sentar a novidade aos parti-

cipantes. As crianças entra-
ram ao som do hino do Proerd, 
com a presença do leão Daren, 
o mascote do programa. A en-

trega oficial das camisetas se-
rá realizada dias antes dos alu-
nos participarem da formatura. 
(NATÁLIA VELOSA)

DIVULGAÇÃO

UNIMED PATROCINA 
CAMISETAS DO PROERD

A Acia (Associação Comercial e In-
dustrial de Americana) recebeu, dia 
14, jornalistas dos principais veículos 
de comunicação de Americana – jor-
nal, rádio, TV – para prestar homena-
gem pelo Dia da Imprensa, comemo-
rado no último dia 1º. A ação foi uma 
iniciativa do presidente Wagner Arm-
bruster. Entre os homenageados está 
Zaramelo Jr. (foto), fundador, diretor e 

editor do O JOGO. “Os veículos de co-
municação de Americana e seus jor-
nalistas sempre foram muito impor-
tantes para a história da Acia, portan-
to, nada mais justo que prestarmos 
essa homenagem, concedendo esse 
certificado de honra ao mérito pelos 
relevantes serviços prestados à enti-
dade e à sociedade em geral”, expli-
cou Armbruster. (RODRIGO CEZARIN)

ACIA HOMENAGEIA JORNALISTAS

ACIA | DIVULGAÇÃO

A Apae (Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais) e os Cras (Cen-
tros de Referência da Assistência So-
cial), entidades de Americana, con-
tam agora com dois novos veículos 
para os serviços prestados na cida-
de. A novidade vai agilizar os atendi-
mentos às famílias que necessitam 
desse tipo de assistência. As viaturas 
foram entregues pelo prefeito Chico 
Sardelli e pelo deputado federal Van-

derlei Macris, juntamente com os se-
cretários de Gestão de Convênios, Vi-
nícius Zerbetto, e de Assistência So-
cial e Direitos Humanos, Juliani Hellen 
Munhoz Fernandes. Os veículos fo-
ram adquiridos por meio de emenda 
parlamentar do deputado Macris, no 
valor de R$ 200 mil, do governo fede-
ral, destinados à estruturação do Suas 
( Sistema Único de Assistência Social. 
O presidente da Apae, Roberto Cul-

len Dellapiazza, agradeceu o recebi-
mento do veículo para fortalecer as 
ações da entidade. “É com muita ale-
gria que a Apae recebe esse novo re-
curso para melhorar ainda mais o tra-
balho que já é realizado na cidade. Em 
nome das 1.300 famílias atendidas e 
dos 135 funcionários,  agradecemos a 
iniciativa do deputado Vanderlei Ma-
cris e do prefeito Chico Sardelli”, disse 
Roberto. (DANIELA ALVES)

APAE E CRAS RECEBEM NOVOS VEÍCULOS

DIVULGAÇÃO
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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

GERAL

Em requerimento que fez parte da pauta da 
sessão ordinária de ontem (23) da Câmara 
de Americana, a vereadora Nathália Camargo 
quer informações da Prefeitura sobre a rea-
lização de jogos universitários no município. 
A parlamentar relatou que durante o último 
final de semana o evento reuniu três mil es-
tudantes em 12 modalidades esportivas. Na-
thália citou foram utilizadas estruturas públi-
cas como ginásios e praças de esportes, e que 
vários moradores a procuraram com diversas 
reclamações a respeito.

“A prática de esportes é essencial para o de-
senvolvimento dos jovens e os jogos universi-
tários trazem vários benefícios para a nossa ci-
dade, além de fomentar o comércio local, mas 
devem ser realizados com responsabilidade, 
sem prejudicar a qualidade de vida dos mora-
dores da cidade”, ressaltou.

Entre os questionamentos, Nathália quer sa-
ber se houve a formalização de algum termo 
de parceria entre o Poder Executivo e os or-
ganizadores, qual foi a contrapartida ao muni-
cípio e se houve fiscalização do poder públi-
co durante a realização do evento. (DA REDAÇÃO)

NATHÁLIA QUER 
INFORMAÇÕES 
SOBRE JOGOS 
UNIVERSITÁRIOS

O prefeito Chico Sardelli e o vice 
Odir Demarchi abriram, quarta-

-feira (22), o “3º Encontro Muni-
cipal sobre Cuidados e Proteção 
da Pessoa Idosa”, que reuniu cer-
ca de 100 participantes na sede da 
OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil. Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo assinou o decreto que cria 
o “Americana Pró 60+”, programa 
municipal de prevenção e enfren-
tamento à violência contra a pes-
soa idosa e proteção e defesa dos 
seus direitos. O encontro fez parte 
das ações do “Junho Violeta”, que 
estão sendo promovidas na cida-
de pela Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos (SAS-
DH) e Conselho Municipal do Ido-
so (Comid), em parceria com a 
OAB e demais apoiadores.

“É muito gratificante estar aqui 
hoje fazendo parte das ações 

CHICO ASSINA DECRETO VOLTADO AO IDOSO DE AMERICANA
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do Junho Violeta e deste Encon-
tro tão importante para America-
na. Nossa gestão está promoven-
do todas as condições para que 
as Secretarias possam desenvol-
ver as políticas públicas de atendi-
mento à população. Estamos ins-

tituindo o programa para que as 
ações sejam fortalecidas cada vez 
mais, aprimoradas e atendam a 
população idosa”, disse Chico.

O Encontro reuniu profissionais 
das diversas áreas que compõem 
o Sistema de Garantia de Direitos 

da Pessoa Idosa, cuidadores e re-
presentantes das Instituições de 
Longa Permanência para Idosos, 
pessoas idosas e seus familiares 
e demais interessados na temáti-
ca do envelhecimento e da pessoa 
idosa. (DANIELA ALVES)

Maria Giovana Fortunato fez o lançamento da sua 
pré-candidatura a deputada federal pelo PDT (Par-
tido Democrático Trabalhista) através de vídeo, es-
ta semana. Sanitarista e formada em saúde coletiva, 
Maria Giovana tem trajetória política ligada à saúde 
pública. Ela é presidente municipal da sigla e vice-

-presidente estadual.
No vídeo, com pouco mais de seis minutos, sua tra-

jetória passa pela Câmara Municipal, quando foi ve-
readora de 2017 a 2020, e trata de suas principais lu-
tas tanto no Legislativo como dirigente partidária.

A peça audiovisual foi lançada terça-feira (21) no 
canal da pré-candidata no Youtube. “O vídeo resume 
bem o que é minha trajetória política até o momento 
e estamos muito felizes com o resultado. Agora é con-
tinuar trabalhando e aguardar a convenção do partido, 
em agosto”, disse Maria Giovana. (DA REDAÇÃO)

Para assistir ao vídeo, aponte sua câmera 
para o QR Code ou acesse pelo link
www.youtube.com/watch?v=Jb7T9dOCSyc

EM VÍDEO, MARIA 
GIOVANA LANÇA 
PRÉ-CANDIDATURA

DIVULGAÇÃO
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ANDRÉ CONQUISTA PÓDIO NO SUL
AUTOMOBILISMO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Mesmo com problemas na lar-
gada e durante a corrida de 4 
horas de duração, André Mo-
raes Jr., piloto de Americana, e 
seus companheiros de Mustang 
da Autlog Racing - Cássio Ho-
mem de Mello e Gustavo Con-
de - conquistaram lugar no pó-
dio na GT4 do Império Endu-
rance Brasil, que teve a tercei-
ra etapa do ano no autódromo 
de Santa Cruz do Sul, cidade  a 
150 km de Porto Alegre, no Rio 

Grande do Sul. Após 140 voltas 
na pista de 3.531 metros de ex-
tensão, André, Cássio e Gusta-
vo terminaram no 17º lugar no 
geral e no terceiro na GT4, de-
sempenho que levou o trio ao 
pódio da categoria.

Na sexta-feira (17), as fortes 
chuvas cancelaram o treino de 
classificação, que foi transferi-
do para a manhã de sábado (18). 
André Jr. foi para a pista e por 
um décimo de segundo garan-
tiu a pole position da categoria. 
Porém, uma questão técnica le-
vou o Mustang do americanen-

se para o último lugar, tendo que 
largar dos boxes. Ainda assim, 
o trio conseguiu assumir a lide-
rança da GT4, mas o carro apre-
sentou pane elétrica e entrou 
em modo de segurança, forçan-
do a volta aos boxes, onde per-
maneceu durante três voltas.

No retorno, o time conse-
guiu tirar uma volta de diferen-
ça e na última hora assumir a 
terceira colocação, garantindo 
presença no pódio. “Poderia 
ter sido melhor, mas, pelas cir-
cunstâncias, até que ficou de 
bom tamanho”, disse André Jr.

Os ganhadores da catego-
ria foram Marco Pisani, Renan 
Guerra e Leandro Ferrari a bor-
do da Mercedes também da 
Autlog Racing. Em segundo lu-
gar chegaram Jacques Quartie-
ro e Danilo Dirani, com Porsche 
da Stuttgart Motorsports. No 
geral, os campeões da etapa 
foram Vicente Orige e Gustavo 
Kiryla, com o protótipo AJR da 
Motorcar. A rodada teve 30 car-
ros de cinco categorias. A pró-
xima etapa está marcada para 
o autódromo Velocittà, em Mo-
gi Guaçi, no dia 20 de agosto.

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr @zaramelojr

Piloto de Americana e em sua 
primeira temporada no kar-
tismo, Thiago Rosa sagrou-se 
campeão da temporada 1 da 
categoria Light do CKB (Clube 
Kart Brasil), campeonato que 
neste primeiro semestre teve 
cinco etapas em Nova Odessa, 
entre fevereiro e junho. Com três 
vitórias e um segundo lugar em 
cinco corridas, além de duas po-

les e duas melhores voltas, Thia-
go fechou com 198 pontos, 28 
a mais que Weslley Rodrigues, 
que foi o segundo colocado, e 
46 a mais que Matheus Lemos, 
que terminou em terceiro.

Com o título, Thiago Rosa 
conquistou acesso às ligas Su-
per e Pro na temporada 2, que 
também terá cinco etapas, en-
tre julho e novembro, no KNO 
(Kartódromo Nova Odessa). O 
piloto americanense tem Ro-
drigo Vieira como coach.

André Jr. (à dir) no pódio da GT4 em Santa Cruz do Sul: problemas e superação na pista gaúcha

BRUNO TERENA | MS2 | DIVULGAÇÃO

KART

THIAGO ROSA É CAMPEÃO
EM SUA ESTREIA NO CKB

DIVULGAÇÃO

Com título, Thiago vai para as ligas Super e Pro


