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Nº 890 >> DESDE 2003BY ZARAMELO JR. @zaramelojr

Cidade Jardim, do artilheiro Vinicinho, 
derrotou Mirandola nos pênaltis e conquistou 
título da Copa Atto de Futebol Amador. P. 3

Bruna Orizio e Fábio Forgerini 
fizeram a Maratona do Rio, em 

junho, com sentimentos pessoais 
que só o esporte proporciona. P. 7
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VETERANOS APONTA OS CAMPEÕES
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Os campeões de três catego-
rias da 62ª edição do campeo-
nato de minicampo do Vete-
ranos serão apontados neste 
sábado (2), no clube de cam-
po, com a disputa dos jogos de 
volta das finais. A expectativa 
é pela presença de bom núme-
ro de sócios para acompanhar 

a rodada. Supermercados Pé-
rola, JRT Hobbies e Help Pa-
rafusos, que ganharam na ida, 
entram em campo precisando 
apenas do empate, enquanto 
Linhas São Vito, Dama Bier e 
Galmar Ferramentas têm que 
vencer no tempo normal para 
levar a definição aos pênaltis.

A programação de ama-
nhã marca Pérola x São Vi-
to, às 14h30, na intermediá-
ria; JRT Hobbies x Dama Bier, 
às 15h40, no senior; e Help Pa-
rafusos x Galmar Ferramentas, 
às 16 horas, no master. Após 
os jogos, haverá a solenidade 
de premiação.

Semana passada, na ida, 
as partidas tiveram estes re-
sultados: Pérola 5x3 São Vito, 
JRT Hobbies 4x3 Dama Bier e 
Help 3x1 Galmar. Gustavo Hen-
rique, do Z Sport, com 29 gols; 
Walker Fernando, do JRT Hob-
bies, com 34 gols; Ricardo Ti-
te, do Galmar, com 23 gols, são 

os artilheiros em suas catego-
rias. No super master, o primei-
ro jogo da decisão aconteceu 
terça-feira (28) e o Ecosu Su-
catas bateu o Mirafer por 1 a 0, 
gol de Adilson Big Car, que é 
o artilheiro da categoria ago-
ra com total de 26. Na prelimi-
nar, na disputa da medalha de 
bronze, o Rodonaves goleou o 
Gonzaga Engenharia por 6 a 2.

Os jogos de volta serão na 
próxima terça-feira (5): Gonza-
ga x Rodonaves, às 19 horas, e 
Ecosu x Mirafer, às 20h15. Ecosu 
e Rodonaves precisam apenas 
do empate. Se Gonzaga e Mira-
fer vencerem, haverá pênaltis.

Jogos finais
acontecem na
tarde deste
sábado no
clube de campo

Ricardo Tite, com 23 gols, é o artilheiro do master

Colaboradores do Sesi que atuaram no evento de natação

GUSTAVO REIS | VETERANOS | DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Antony Mendes e João Marce-
lo Mendes foram os vencedo-

res da terceira etapa do Cam-
peonato de Truco do Flamen-
go, que aconteceu domin-
go (26), na sede do clube, no 
bairro Machadinho. Na segun-
da colocação ficaram Eduardo 
Fernandes e Gustavo Miante.

Somadas as três rodadas 
da temporada 2022, o líder do 
campeonato é Cláudio Gime-
nes, o Krika, que tem 19 pontos. 

TRUCO NATAÇÃO

ANTONY E JOÃO MARCELO VENCEM
ETAPA DO INTERNO DO FLAMENGO

SESI REÚNE 120 EM DESAFIO

Em segundo lugar, todos com 
15 pontos, estão Adailton Ca-
margo, Celso Tavolini, Clodoal-
do Franciscato, Bruno Freitas 
e Gustavo Miante. De acordo 
com o presidente Mauro Bor-
gatto, a próxima etapa está 
marcada para 7 de agosto.

Eduardo, Antony, 
João Marcelo e Gustavo

FLAMENGO FC | DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr @zaramelojr

O Sesi de Americana reuniu 
120 atletas no Desafio 4 Ho-
ras de Natação, que acon-
teceu sábado (25) na pisci-
na semiolímpica da unidade 
que fica no bairro Machadi-
nho. Participaram nadado-
res de três equipes do Se-
si, das academias Oxy e Ac-

quacris, e das assessorias es-
portivas Grae e Triaction.

A campeã foi a equipe de 
Treinamento Esportivo do Se-
si Santa Bárbara, seguida pe-
la Grae (segundo lugar), Oxy 
(terceiro), Triaction (quarto), 
Sesi Americana (quinto), Ac-
quacris (sexto) e Master do Se-
si Santa Bárbara (sétimo).

Segundo informações de 
Maurício Paiva Agostinetto, 

coordenador de Qualidade 
de Vida do Sesi Americana, 
durante as quatro horas de 
prova, as equipes nadaram 
aproximadamente 170 km.

O evento teve caráter be-
neficente, com arrecadação 
de 100 litros de leite para 
doação à entidade Sasa (So-
ciedade de Assistência So-
cial de Americana), respon-
sável pela Casa da Criança.

SESI | 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

CIDADE JARDIM CONQUISTA A COPA
FUTEBOL AMADOR

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Um dos mais tradicionais clu-
bes do futebol amador de 
Americana, o Cidade Jardim 
sagrou-se campeão da Co-
pa União Atto Esportes 2022, 
que teve a final no Campo 
Marcos Augusto Sartore (Mar-
quinhos), no complexo polies-
portivo do Centro Cívico, no 
Jardim da Colina, na manhã 
de domingo (26), com pre-
sença significativa de público - 
a arquibancada principal ficou 
praticamente lotada.

Comandado pelo técnico 
Luiz Feitoza (Tuiú), o Cidade 
Jardim derrotou o Mirando-

la nos pênaltis por 4 a 3, com 
direito à cavadinha do meio-

-campista Nathan na cobran-
ça decisiva, após empate por 
1 a 1 no tempo normal - Roma-
rinho abriu o placar para o Mi-
randola e Vinicinho empatou 
para o Cidade Jardim.

“Nós propusemos um jo-
go com três atacantes, cria-
mos várias chances, mas a bola 

não entrava. Levamos um susto, 
mas conseguimos reagir e no 
final deu tudo certo”, disse Tuiú.

Ao longo do campeonato, 
que começou em 3 de abril e 
movimentou quase 500 atle-
tas de 20 times, o Esporte Clu-
be Cidade Jardim disputou no-
ve jogos, com cinco vitórias, 
três empates e apenas uma 
derrota. O atacante Vinicinho 
foi o artilheiro da Copa com 13 
gols. Os times finalistas tive-
ram as defesas menos vaza-
das com 5 gols sofridos.

O responsável pela organi-
zação da Copa Atto foi o es-
portista Danillo Chinelatto (Ca-
beça), que ficou satisfeito com 
o andamento e balanço final.

Cavadinha
de Nathan
no pênalti
assegurou
o título

OS CAMPEÕES
GOLEIROS

Vinicius Pontelo e Adilson Pastor

LATERAIS

Pablo, Lukinha, Leo Furtado, 
Carlos Cego e Flavinho

ZAGUEIROS

Murilo Feitoza, 
Wilian Carneiro, Juninho, 

Luis Eleoterio e Fabiano Santos

MEIO-CAMPISTAS

Romário, Nathan, Jhonatan Bispo, 
Felipe Fec, Júlio, Lise e Gilson

ATACANTES

Rodolfo, Daniel Simões, 
Vinicinho, Carlé, Samuelzinho 

e Carlinho Bigode

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr @zaramelojr

Em parceria com Gianpie-
ro Moretto Bello, de Itatiba, 
o americanense Caio Gazoli 
foi vice-campeão do Circui-
to Infanto Juvenil Brasileiro 
de Beach Tennis, que acon-
teceu em Londrina, no Pa-
raná, entre sexta-feira (24) 
e domingo (26). Eles joga-
ram a categoria sub-16.

Na final, Caio e Gianpie-
ro foram derrotados por Fe-
lipe Santarelli e Leo Gil Ar-
ruda por 2 a 1 (parciais de 
4x2, 2x4 e 7x10). “Tivemos a 

chance de vencer, mas não 
aproveitamos. Méritos de-
les, que estão jogando de-
mais. Batemos na trave de 
novo. Agora é treinar mais”, 
afirmou o jogador de Ame-
ricana. Caio também jogou 
a categoria mista com Giu-
liana Barros, mas eles caí-
ram na fase de grupos.

No ranking desta sema-
na da FPT (Federação Pau-
lista de Tênis), que englo-
ba também o beach tennis, 
Caio Gazoli aparece no Top 
10 da categoria Duplas Mas-
culina A - está em oitavo lu-
gar com 776 pontos.

BEACH TENNIS

EM LONDRINA, CAIO
É VICE DO BRASILEIRO

Gianpiero e Caio foram ao pódio no Paraná

DIVULGAÇÃO

Cidade Jardim e Mirandola fizeram a final no campo do Centro Cívico: título foi definido nas cobranças de pênaltis

ZARAMELO JR. | O JOGO | 26 DE JUNHO DE 2022
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ZANATTA E ZARA VENCEM RODADA QUE FECHA SEMESTRE DA RACEMAN
KARTISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A Copa PDV de Kart Raceman 
fechou o calendário do pri-
meiro semestre de 2022, sá-
bado (25), no KNO (Kartódro-
mo de Nova Odessa), com vi-
tórias de Ricardo Romi Zanat-
ta e Rafael Zaramello Cinti (Za-
ra) na quinta etapa da tempo-
rada. O piloto #77 foi o melhor 
na principal categoria, enquan-
to o piloto #01 ganhou na divi-
são de acesso.

Com o quarto lugar na pri-
meira corrida e a vitória na se-
gunda, Zanatta fechou a roda-
da com 48 pontos e garantiu o 
topo do pódio da categoria A, 
que também teve Gustavo Va-
lente (Gurga), segundo coloca-
do com 45; Cristiano Aro, ter-
ceiro com 40; Luiz Fernando 
Paloni (Paloninho), quarto com 
34; e Daniel Macena (Daniboy), 
quinto com 26.

Zara colocou fim à sequên-
cia de vitórias dos estreantes 
da temporada na categoria B e 
venceu a rodada com 45 pon-
tos, obtidos com o sétimo lugar 
na primeira bateria e o segun-
do na segunda no geral - na ca-
tegoria, ele foi o terceiro na pri-
meira e o ganhador na segunda.

Além de Zara, o Top 5 tam-
bém contou com Douglas Mi-

CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA A

PILOTOS PTS.

1º Ricardo Zanatta 211
2º Gustavo Valente 183
3º Ricardo Fittipaldi 173
4º Daniel Macena 149
5º Luiz Paloni 125
6º Marcelo Assiz 118
7º Cristiano Aro 98
8º Ricardo Aziz 88
9º Douglas Silva 73
10º Caio Pinotti 69
11º Ricardo Paloni 61
12º Adriano Rinalti 56
13º Fernando Ongaro 56
14º Rood Mark 55
15º Eduardo Rizzo 29

CATEGORIA B
PILOTOS PTS. PTS.

1º Douglas Michilino 213
2º Gustavo Pereira 186
3º Gilson Signori 150
4º Régis Franco 150
5º Rafael Zara 137
6º Alessandro Rodolpho 122
7º Diogo Feltrin 117
8º Alexandre Bissi 109
9º Gustavo Pires 80
10º Caio Pelisson 11

chilino, na segunda posição 
com 40 pontos; Régis Fran-
co, na terceira com 38; Gus-
tavo Pereira, na quarta tam-
bém com 38; e Diogo Feltrin, 
na quinta com 28. A sexta eta-

pa, que marca a abertura do se-
gundo semestre, está agenda-
da para 23 de julho, mas a dire-
toria do campeonato ainda não 
definiu o local, o que deve ocor-
rer durante a próxima semana.

CORRIDAS
A primeira corrida da quinta 
rodada da Copa Raceman te-
ve domínio de Diogo Feltrin. O 
piloto #33 largou na pole posi-
tion, chegou a perder a posi-
ção nas primeiras voltas para 
Daniboy Macena, mas logo re-

cuperou e permaneceu o tem-
po todo à frente, praticamente 
sem ser ameaçado.

Diogo completou as 23 vol-
tas da bateria em 20m20s147, 
vantagem de 3s015 para Dou-
glas Michilino, que cruzou na 
segunda colocação. Foi do pi-
loto #33 a volta mais rápida: 
52s147 na 10ª.

A segunda corrida foi bem 
mais movimentada e com al-
ternância de líderes. Quem pri-
meiro assumiu a ponta foi Gus-
tavo Pereira, mas antes da me-

tade da prova acabou supera-
do por Rafael Zara, após ultra-
passagem na curva ao final da 
reta principal.

Zara conseguiu segurar a 
posição até a penúltima vol-
ta, quando foi ultrapassado por 
Ricardo Zanatta, que recebeu a 
bandeira quadriculada com o 
tempo de 20m32s559 para 23 
voltas, apenas 0s684 à frente 
de Zara e 0s950 à frente de Da-
niboy, terceiro colocado. De no-
vo deu Diogo Feltrin como mais 
rápido: 52s446 na nona volta.

Ricardo Zanatta e Rafael Zara durante corrida da quinta etapa, no KNO: dupla garantiu topo do pódio

ZARAMELO JR. | O JOGO | 25 DE JUNHO DE 2022

Zara colocou
fim à sequência
de vitória dos
estreantes na
categoria B
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ZANATTA E ZARA VENCEM RODADA QUE FECHA SEMESTRE DA RACEMAN

Ricardo Romi Zanatta (cate-
goria A) e Douglas Michilino 
(categoria B), líderes da Copa 
PDV de Kart Raceman 2022, 
ampliaram vantagem para 
seus adversários após a reali-
zação da quinta etapa, sába-
do (25), em Nova Odessa. Os 
dois vêm mantendo-se à fren-
te da disputa e despontam, ao 
menos até este momento, co-
mo principais candidatos ao tí-
tulo da temporada.

Antes da rodada da semana 
passada, Zanatta tinha 4 pon-
tos de vantagem sobre Ricar-
do Fittipaldi, que era o vice-lí-
der. Agora, a distância subiu 
para 28 pontos para Gurga Va-
lente, que pulou para o segun-
do lugar da categoria - Fittipal-
di caiu para terceiro.

Além de Zanatta, Gurga e 
Fittipaldi, o Top 5 da princi-
pal categoria do campeonato 
conta também com Daniboy 
Macena, que manteve-se em 
quarto lugar, e Luiz Paloni (Pa-
loninho), que ultrapassou Mar-

LÍDERES AMPLIAM VANTAGEM E
MANTEM FAVORITISMO EM 2022

celo Assiz e assumiu a quin-
ta colocação.

Na categoria B, Michilino 
ampliou de 25 para 27 pontos 
a diferença para o segundo co-
locado Gustavo Pereira. À exce-
ção dos dois primeiros, o Top 5 
da divisão de acesso teve mu-

danças. Alessandro Rodol-
pho, que era terceiro, caiu pa-
ra sexto; Gilson Signori (Cabri-
nha), que era quarto, subiu para 
terceiro; Régis Franco, que era 
quinto, subiu para quarto; e Ra-
fael Zara, que era sétimo, agora 
é quinto. (ZARAMELO JR.)

Douglas Michilino é o líder da divisão de acesso

ZARAMELO JR. | JORNAL O JOGO | 25 DE JUNHO DE 2022

PÓDIOS 5ª ETAPA

LUIZ PALONI, GUSTAVO VALENTE, DOUGLAS SILVA (REPRESENTANDO RICARDO 
ZANATTA), CRISTIANO ANO e GUSTAVO PEREIRA (REPRESENTANDO DANIEL MACENA)

GUSTAVO PEREIRA, DOUGLAS MICHILINO,  
RAFAEL ZARA e REGIS FRANCO

CATEGORIA A

CATEGORIA B
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AMERICANA DOMINA
RANKINGS DO PAULISTA

BMX

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Após a realização da quar-
ta etapa da temporada 2022, 
o ABC (Americana Bicicross 
Clube) domina o Campeona-
to Paulista de BMX de maneira 
absoluta, liderando tanto por 
Clubes como por Equipes.

No ranking de clubes, os 
americanenses ocupam o pri-
meiro lugar com 1349 pon-
tos, 55 a mais que Indaiatuba. 
E por equipes, aparecem na 
primeira colocação com 1265 
pontos, 20 a mais que São Jo-

sé dos Campos. Na quarta eta-
pa, que aconteceu na Pista 
Luís Cláudio Katayama, em In-
daiatuba, mês passado, o ABC 
teve sete campeões: Gabriel 
de Mello Gonçalves (Novatos 
9/10 anos), Pietro Camargo 
Arcuri (Boys 10), Tiago Bueno 

ABC ocupa a
liderança do
Estadual tanto
por Clubes como
por Equipes

APBMX | DIVULGAÇÃO

Gisele (1) e Valéria (3)  
no pódio da Women 30+ 

de Oliveira (Boys 13), Kauê de 
Souza Leal (Boys 15), Igor Ga-
briel do Amaral (Junior Men), 
Monara Lúcia Alencar Moreira 
(Girls 11/12) e Gisele Bueno de 
Oliveira (Wonem 30+).

João Gabriel Luzardi (No-
vatos 9/10 anos), Vitor Blan-
co (Novatos 11/12) e Rodri-
go Lyrio Amazonas (Cruiser 
40/44) foram vice-campeões 
de suas categorias, enquan-
to Arthur de Novaes (Novatos 
9/10 anos), Enzo Felipe Souza 
(Novatos 13/14), Felipe Zam-
pellin (Especial 40+), Leonar-
do Rodrigues (Boys 16), Va-

léria Gariglio (Women 30+) e 
Aldiney Luiz (Master) termina-
ram em terceiro lugar. A quin-
ta etapa do Paulista está mar-
cara para Andradas-MG, nos 
dias 20 e 21 de agosto.
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A 20ª edição da Maratona do 
Rio, dias 18 e 19 de junho, com 
largada e chegada no Attero 
do Flamengo, foi especial pa-
ra Bruna Orizio e Fábio Forgeri-
ni, da assessoria Triaction Team, 
de Americana. Aos 35 anos, 
Bruna alcançou uma realização 
pessoal ao completar pela pri-
meira vez a distância de 21km, 
enquanto Fábio, de 44 anos, 
superou-se para homenagear 
a mãe, falecida em 2021, cor-
rendo 21km no sábado e mais 
42km no domingo. “Foi algo 
grande pra mim! A corrida já 
está há algum tempo em minha 
vida, mas jamais imaginei correr 
essa distância. Me sinto tão fe-
liz que não vejo a hora de fazer 
a próxima”, disse Bruna, que fe-
chou o percurso em 2 horas, 47 
minutos e 41 segundos.

Bruna fez
pela primeira
vez os 21km e
Fábio prestou
homenagem

Presente na Maratona do Rio 
desde 2012, a Grae Team, de 
Americana, levou sua maior 
turma destes 10 anos para a 
prova que aconteceu em ju-
nho. De acordo com o coa-
ch Guilherme Rodrigues, fo-
ram 5 atletas nos 5km, 2 nos 
10km, 38 nos 21km, 10 nos 
42km e 3 no desafio (21km 
+ 42km), totalizando 58 re-
presentantes da assesso-
ria. “Fomos a equipe com 
maior número de atletas de Grae Team marcou presença com quase 60 atletas no Rio de Janeiro

DIVULGAÇÃO

Corredores da Triaction Team que participaram da Maratona do Rio, em junho

DIVULGAÇÃO

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

• Monitoramento de imagens • Vigilância  • Portaria 24 horas 

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

GRAE LEVA MAIOR 
TURMA À PROVA

dever cumprido”, afirmou. Além 
de Bruna, Twany e Fábio, outros 
12 corredores da Triaction parti-
ciparam e completaram a Mara-

tona do Rio’2022: Fabrício Jus-
tiniano, Kelly Moreira, Fernan-
da Starnino, Alexandre Starni-
no, Andressa Wenzel, Edivan-

der Cruz, Viviane Leaõn, Rogé-
rio de Almeida, Gabriel Romag-
nolo, Rebeca Borim, Michelle 
Rosário e Neuseli Soares.

“A dor me fortaleceu. Es-
se desafio foi muito especial. 
Corri em homenagem a mi-
nha mãe, que faleceu no ano 
passado. Fiz por ela e a força 
veio de Deus, que proporcio-
nou que eu conquistasse essa 
distância. Agora, poderei olhar 
para essas medalhas e me 
lembrar da minha mãe orgu-
lhosa do meu feito”, comentou 
Fábio, que cravou a marca de 

6 horas, 14 minutos e 10 segun-
dos para as duas distâncias.

Na prova de 21km, no sába-
do, Bruna e Fábio correram la-
do a lado com Twany Santos, 32 
anos, também da Triaction, que 
já é “veterana” na prova no Rio 
de Janeiro e completou o per-
curso em 2 horas, 47 minutos 
e 40 segundos. “Eu só pensava 
em cruzar a linha de chegada e 
abraçá-los com a sensação do 

Americana, região e talvez do 
Estado. Tivemos representan-
tes nas cinco distâncias da Ma-
ratona do Rio, que é o princi-
pal festival de corrida do Brasil 
e um dos mais bonitos do mun-
do”, afirmou Guilherme. “To-
dos nossos corredores com-
pletaram a prova, superando 
as marcas pessoais. Estou mui-
to feliz pela participação de to-
dos e por poder proporcio-
nar momentos assim”, acres-
centou o coach. (ZARAMELO JR.)

REALIZAÇÃO E 
SUPERAÇÃO NO 
RIO DE JANEIRO

MARATONA
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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

O empresário Edevaldo Duar-
te adora reunir amigos para mo-
mentos de descontração, apre-
ciar um bom vinho e dar muitas 
risadas. Festeiro, adora comemo-
rar! E não foi diferente em seu ani-
versário de 47 anos. Tudo organi-
zado pelo próprio aniversariante 
em tempo recorde, menos de uma 
semana! Ao lado da mulher Erika, 
Duarte recepcionou amigos e fa-
miliares do salão de festas do Re-
sidencial Villagio trazendo na am-
bientação muito verde e exube-
rantes orquídeas, além de ilumi-
nação cenográfica. Uma super es-
trutura de som e iluminação com 
comando do DJ Pirulito. Buffet by 
Flavia Stival com comidinhas sen-
sacionais. Irresistível o tiramissu 
de cogumelos (amei!) e, pra fe-
char com chave de ouro, uma su-
culenta moqueca capixaba. Cer-
veja bem gelada, espumante bor-
bulhando nas taças e vinhos en-
corpados: os Malbec argentinos 
Pulenta e Achaval Ferrer. O ponto 
alto da noite ficou para o show da 
dupla Allan & Zé Rodrigo, sucesso 
por onde passa. Parabéns, Duarte!

O aniversariante Edevaldo Duarte
com a mulher Erika Stivanin Duarte

Lu Pio e Ricardo Travaglia

Elaine Bataiero e Marcos Lazarin

Fernanda e Marcos Cavicchiolli

Ariane e Oscar Berggren

Ana Paula Beraldo e Marcio Stivanin

Ana e Gustavo Quintal
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VELINHAS!
Comemorando idade 
nova nessa sexta-feira, 
Kiki Bertini Schneider, 
Naama Archanjo, Mariana 
Gabriele Moscom, Valeria 
Dutra Panhoca (foto), 
Lourdes Tavoloni Buoro, 
Meire Homsi, Mara 
Chimetto, Karlinha Martin, 
Carlos Bedicks, Sônia 
Gomes Aguiar Hetzl e 
Dani Sega. No sábado 
é a vez de Fernanda 
Faralhe, Amarello 
Dainese, Silvana Romero 
Cia, Carolina Mendes 
Fortunato, Júnia Borges 
e Toni Rocha assoprarem 
velinhas. E no domingo,  
Jaqueline Fervolli, 
Angela Telles, Fabio 
Souza, Gislaine Bettin 
e Mariusa Mutti são 
aniversariantes do dia.

Carol Mecatti e Juliano Penha

Linda Maria Fiorotto
e Jose Mauro Fiorotto

Ana Paula Deroldo Alves
e Marcelo Alves

Duda Cosin e Lucas Lazarin

Jucelia Graciano e Adão Alves

O presidente da
Câmara de Americana,
Thiago Martin

Carmen Duarte, mãe do aniversariante,
com as filhas Edeli Lopes e Elaine Lopes

Cinaida e Antonio RoganoLucilene e Wonei Nardari

Terezinha Cavicchiolli

Alexsander Duarte,
filho do aniversariante

Fernanda Bosi
e Ricardo Porto

Lucia Cavicchiolli Silveira
e Elza Cavicchiolli

Carol Pinheiro
e Diego Stefanini
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Às vésperas de comemorar 33 
anos de atividades, no póximo dia 
13, a Rede de Supermercados Pa-
gue Menos é patrocinadora oficial 
da 47ª edição da Exposição Agro-
pecuária, Industrial e Comercial de 
São João da Boa Vista (Eapic), que 
acontece a partir de hoje (1) e vai 
até o dia 10 no Recinto de Exposi-
ções José Ruy de Lima Azevedo.

No palco, artistas como Jorge & 
Mateus, DJ Wam Baster, Zé Neto & 
Cristiano, Maiara & Maraisa, DJ Se-
venn, João Gomes, Preto no Branco, 
Os Barões da Pisadinha, Dennis DJ, 
Theo & Luan, Bruno & Marrone, Pe-
dro Sampaio e Gustavo Mioto pro-
metem agitar o público com gran-
des shows. Para o gerente de Mar-
keting e Comunicação da Rede de 

Supermercados Pague Menos, Fa-
bio Cecon (foto), apoiar eventos em 
São João da Boa Vista “reforça o 
compromisso da Rede com o muni-
cípio onde está localizada a loja 33”.

Inaugurada em 29 de julho de 
2021, a unidade gerou mais de 
200 empregos na cidade. “ Se-
guimos com ações que proporcio-
nam para as famílias, e o público 
em geral, entretenimento e bons 
momentos que fazem a vida me-
lhor”, acrescentou Cecon.

A abertura dos portões da Eapic 
será sempre às 18 horas, com iní-
cio dos shows previsto para as 22 
horas. Os ingressos podem ser ad-
quiridos através do site www.eapic.
com.br. O espaço é acessível para 
PCD. (THIANE MENDIETA)

PAGUE MENOS 
PATROCINA EXPOSIÇÃO

Americana recebeu quarta-feira (29), por meio de 
convênio assinado pelo prefeito Chico Sardelli com 
o governo do Estado, duas vans adaptadas para 
transporte de pessoas com deficiência atendidas 
pelos serviços de saúde do município. Os veículos 
foram intermediados pelo deputado federal Van-
derlei Macris junto ao governador Rodrigo Garcia.

As vans da marca Iveco são 0km e possuem 
elevador, nove lugares e adaptação para trans-
portar até três cadeiras de rodas, com cintos de 
segurança e fixadores. “Os veículos são de pri-
meira qualidade e serão muito úteis para trazer 
mais dignidade, segurança e praticidade ao dia 
a dia das pessoas com deficiência da nossa cida-
de que necessitam do transporte para consultas 
e demais serviços do município”, disse o chefe 
do Executivo. (LEON BOTÃO)

AMERICANA RECEBE VANS ADAPTADAS
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O partido Republicanos tem novos 
presidentes na região. As mudan-
ças, segundo os dirigentes, visam 
ampliar e fortalecer a sigla. Em San-
ta Bárbara d´Oeste, o partido ago-
ra está sob comando de Adriano Pa-
nin (à direita), assessor parlamentar, 
gestor público e aluno do curso de 
Direito. Em Nova Odessa, quem as-
sume é o radialista José Alberto (à 
esquerda), conhecido como Fumi-
nho. Em Americana, a presidência 
é do empresário Ricardo Molina (ao 
centro), que faz parte do time Repu-
blicanos desde 2018. Ele é pré-can-
didato a deputado estatual.

Molina acredita que as alterações 
foram necessárias para que o par-
tido avance a nível regional. “Essas 
mudanças vão proporcionar maior 
integração nas ações de crescimento 
e fortalecimento do Republicanos em 
nossa região. Temos planos bem de-
talhados a curto, médio e longo pra-
zos e não mediremos esforços para 
alcançá-los”, afirmou. (DA REDAÇÃO)

REPUBLICANOS TÊM NOVOS PRESIDENTES
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• 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
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POSTO 7 LEVANTA TAÇA DA MAGSAC
MINICAMPO

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

O Posto 7 levantou a taça de 
campeão da categoria jovens da 
8ª Copa MagSac Embalagens 
de Minicampo, na sede náuti-
ca do Rio Branco, com vitória 
nos pênaltis sobre o Fogo No-
bre Churrascaria por 4 a 3, após 
empate (2 a 2) no tempo nor-
mal. A decisão aconteceu sába-
do (25) e logo após o jogo hou-
ve o cerimonial de premiação.

O Fogo Nobre foi a cam-
po como favorito em razão da 
melhor campanha ao longo de 
todo campeonato, mas o Pos-
to 7 não se intimidou e jogou 
de igual para igual.

Os gols no tempo regula-
mentar foram de Renato Ga-
briel e João Victor, para os 
campeões, e de Matheus Lo-
vaglio e Christian Assis, para os 
vices. Nas penalidades, coube 
a Flavinho Oliveira marcar o gol 
que garantiu o título ao Posto 7.

Os jogadores campeões 
pelo Posto 7 foram: Fábio Ka-
meckite, Anderson Pires, Fla-
vinho Oliveira, Geferson Ro-

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr @zaramelojr

O Campeonato José Rober-
to Bardi de Futebol Society de-
fine neste sábado (2), no Cas-
tor, os times que fazem a final 
da edição do primeiro semestre. 
As semifinais terão Orion Cores 
x Zanqueta Materiais de Cons-
trução, às 15 horas, e Sacilotto 

Contabilidade x Vedras Consul-
ting, às 16 horas. De acordo com 
o professor Eduardo Pires, res-
ponsável pela organização, se 
houver empate no tempo nor-
mal, os jogos vão para a prorro-
gação de 8x8 minutos. Persistin-
do a igualdade, Orion e Sacilot-
to asseguram presença na de-
cisão do título, pois têm melhor 
campanha que os adversários.

drigues, João Victor Martins, 
Eduardo Felipe Pereira, Stevan 
Martinelli, Willian Pinto e Rena-
to Gabriel Pereira.

Os vices pelo Fogo Nobre: 
Gabriel Menossi, Pedro Leo-

nardo Paulino, Neemias Mar-
chini, José Valdo Santos, Feli-
pe Deltreggia, Ricardo Alexan-
dre Junior, Christian de Assis, 
Márcio Alessandro Oliveira e 
Matheus Lovaglio.

Os destaques individuais 
foram do time vice-campeão: 
o artilheiro Márcio Alessandro 
e o goleiro menos vazado Ga-
briel Turquiai.

Antes do Posto 7 nos jovens, 
já haviam conquistado o título 
na sede náutica o Supermer-
cados Salto Grande na inter-

mediária e o Gran Plus no se-
nior. A final do super senior, en-
tre Amantex Confecções e Alu-
miaço,  (30) - todos os detalhes 
na edição da semana que vem.

A nona edição da Copa Mag-
Sac Embalagens, que será dis-
putada durante o segundo se-
mestre, ainda não tem data ofi-
cialmente definida pela dire-
toria do Rio Branco. As inscri-
ções continuam abertas e po-
dem ser feitas pelo telefone 
(19) 3465.3034 ou diretamen-
te na secretaria da sede náutica. 

Nos pênaltis, Posto 7 sagrou-se campeão entre os jovens na sede náutica
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NO CASTOR, “BARDI”
DEFINE TIMES À FINAL

Vedras vem da repescagem e tenta surpreender

DIVULGAÇÃO

Após empate no
tempo normal,
definição do
título foi às
penalidades
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FÁBIO E RAFA SÃO CAMPEÕES NA ATC
RAQUETINHA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Após cinco meses de disputa, 
num total de 15 rodadas, entre 
fevereiro e junho, Fábio Pires, 
no Ranking A, e Rafael Lima 
(Rafa), no Ranking B, sagra-
ram-se campeões da 23ª edi-
ção do Torneio Amigos ATC 
de Raquetinha, que envolve 
grupo de 16 jogadores sempre 
às quartas-feiras no complexo 
de saibro da academia Ameri-

cana Tennis Center. Para che-
gar ao título, Fábio e Rafa su-
peraram os favoritos Fred Faé 
e Ricardo Sayão nos jogos fi-
nais, fechando três pontos à 
frente dos vices. Fábio termi-
nou com 27 pontos, enquanto 
Rafa totalizou 30.

A entrega da premiação 
aos campeões aconteceu se-
mana passada, durante o jan-
tar de confraternização. Além 
dos jogadores que participa-

Ganhadores
superaram os
favoritos nas
rodadas finais
do torneio

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Flávio Feitosa e Raphael Souza, 
o Karssudo, faturam o título da 
principal categoria do torneio de 
raquetinha realizado pela aca-
demia Raquetes Clube, no Par-
que Novo Mundo, durante o fi-
nal de semana (25 e 26). Eles fo-
ram campeões da Pro-am ven-
cendo na decisão Henrique Gus-
mini e Neto Stradiotto por 8/5.

Na categoria C, Alan San-
tos e Nilso Dias levaram a me-
lhor sobre Anibal Margatto e Ra-
phael Fritzson, ganhando a final 
por 8/3. Na Mista, Simone Lopes 
e Alan Santos foram campões 
derrotando Maria Luiza Ramos 
e João Massao Pellisson por 8/4. 
E na Feminino, título para Ma-
riana Jensen e Priscilla Andrade, 
com vitória por 8/3 sobre Mo-
nise Tambolato e Thaís Fagnoli.

Simultaneamente à ra-
quetinha, houve o torneio de 
squash e os campeões foram 
Manoel Pereira (1ª classe), Lu-

WADO PELLIZONI

RANKING A
JOGADORES PTS.

1º Fábio Pires 27
2º Fred Faé 24
3º Rogério Armond 20
4º Fred Carvalho 19
5º Franco Sardelli 19
6º Fernando Pires 19
7º Tiago Dollo 13
8º Robson Ferro 7

RANKING B
JOGADORES PTS.

1º Rafael Lima 30
2º Ricardo Sayão 27
3º Hugo Santiago 26
4º Sérgio Lião 19
5º Fernando Bilibio 18
6º Marcos Leão 14
7º Wado Pellizoni 12
8º Maurício Ferreira 8

CLASSIFICAÇÃOram do torneio, também mar-
cou presença o professor Ra-
fael D’Agostini, diretor da ATC 
e que idealizou o “Amigos” jun-
tamente com Marcelo Marusso 
e César Dei Santi. O torneio do 
segundo semestre ainda não 
tem data oficialmente definida 
para começar, mas a tendên-
cia é que seja na primeira quin-
zena de agosto, mantendo-se 
o número de jogadores e a fór-
mula de disputa.

Rafael D’Agostini entre os campeões Rafael Lima (e) e Fábio Pires (d) na confraternização

RAQUETES CLUBE

FEITOSA E KARSSUDO
CONQUISTAM TÍTULO

cas Gois (2ª), Eduardo Luís 
Rosset (3ª e 4ª), Vitor Facioli 
(5ª) e Diego Mendes (6ª).

Diretor da Raquetes, Rogério 
Kawakami informou que as duas 
modalidades reuniram jogado-
res de Americana, Porto Ferrei-
ra, Jundiaí, São Paulo, Campi-
nas, Sumaré, Nova Odessa, San-
ta Bárbara d’Oeste e Limeira.

Neste final de semana (2 e 3), 
acontecem as disputas de beach 
tennis e tênis. A Raquetes Clu-
be fica na Avenida Cillos, 4451.

Raphael Karssudo foi
campeão na Raquetes
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SACOS PARA LIXO
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Também fabricamos 
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www.dialix.com.br
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