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Torcida Amiga, Bom-Dia

IMÓVEIS

VENDO APTO LAUZANE
Cond. Francisco Ranieri, andar  
térreo, 55m2, 2 dorms, s/ vaga,  

próx. a comércio, pto ônibus, etc.  
R$ 280 mil - Tratar: 3064-6002ALUGO SALAS EM SANTANA

Com 35m2 mais ou menos, c/ recepção, 
mini cozinha, banheiro, sala de espera, 
1 vg garagem. R. Dr. Zuquim, 449/461, 

a 2 min. do metrô. Uma sala tem cadeira 
de dentista. Aluguel R$ 1.800,00 + 

Cond. Tel: 2221-9220 /9 9164-6932

2832-5458 (sr. João Carlos)
99886-9162 (sr. Moura)

3 dorms, ste c/ arms, sl. 2 ambs, coz. c/ 
arms, á. serviço, banh. social, dep. empr. 

c/ banh, salão de festa, aquecimento solar, 
piscina, 1 vaga coberta, R$ 2.000,00, 

condomínio. + encargos. Tratar:

ALUGA-SE EXCELENTE
APTO SANTANA

RUA ALFREDO PUJOL, 266

C
re

C
i: 

25
6-

J

Cel: (11) 99020-3434 c/ Catarina

CASA NA CIDADE DE SÃO PEDRO

Em cond. fechado, c/ 3 dorms, sala, copa e cozinha, 2 banheiros, 
1 lavabo, área de serviço. Terreno: 1.050m2. Área construída: 

187m2. A 30km de Piracicaba. R$ 560 mil. Direto c/ prop.

SOBRADO JD. S. PAULO
Próx. Metrô, 5 dorms, ampla garagem, acesso por 
2 ruas. DESOCUPADO. R$ 1.400.000,00.  
Tel: 99744-9006 - Creci 151.216

1. A Seleção Masculina de 
Fute bol venceu o Japão por 
1 a 0, na segunda-feira, 6 
em Tóquio. O amistoso foi 
o último do Brasil anuncia-
do pela Fifa e agora restam 
mais duas partidas antes da 
Copa do Mundo. O gol foi 
marcado por Neymar, de pê-
nalti, que chegou a 74 gols 
com a camisa amarela e está 
a três de igualar Pelé na ar-
tilharia histórica. Depois 
de golear a Coreia do Sul, 
em Seul, o Brasil encarou o 
Japão, em novo teste para 
a Copa do Mundo do Qatar. 
Desde o apito inicial, a se-
leção dominou o confron-
to. Com mais posse e volu-
me de jogo, o time finalizou 
mais e levou perigo ao gol 
japonês. Entretanto, a for-
te marcação e o abuso das 
faltas travaram a Seleção 
Brasileira.


2. Após a derrota do Fla-
mengo por 1 a 0 contra o 
Bragantino, na última quar-
ta-feira, dia 8, o técnico por-
tuguês Paulo Sousa deve ser 
desligado do time Rubro-
Negro. A diretoria do clube 
carioca já decidiu que não 
há mais perspectiva de tra-
balho com o técnico, que não 

seguirá no comando da equi-
pe. Como Paulo não pedirá 
demissão por conta da mul-
ta (R$ 7,7 milhões), o clu-
be avalia uma saída imedia-
ta ou se ganha tempo até 
definir o sucessor. O técni-
co Dorival Júnior, que atual-
mente comanda o Ceará, foi 
procurado pelo Fla, e até o 
fechamento dessa edição (na 
quinta, 9) o técnico acenou 
positivamente e já comuni-
cou ao “time do canal” sobre 
seu desejo de saída.


3. Há 25 anos Gustavo 
Kuerten, o Guga, conquis-
tava Roland Garros pela 

primeira vez. O tenista co-
memorou a bodas de pra-
ta como homenageado es-
pecial da competição deste 
ano. Foi em um dia 8 de ju-
nho que o tenista brasilei-
ro conquistou seu primeiro 
título de Roland Garros no 
ano de 1997. Na época, o te-
nista catarinense surpreen-
deu o mundo, não somen-
te por estar fora da lista dos 
cabeças de chave, mas tam-
bém por ser o então 66º do 
ranking. Antes de Guga, ne-
nhum tenista havia se sa-
grado campeão de Roland 
Garros com um ranking tão 
baixo. O brasileiro, portanto, 

jogou contra todas as apos-
tas para levantar o Troféu 
dos Mosqueteiros. Depois 
da primeira vitória, ele ain-
da levou mais dois títulos do 
torneio em 2000 e 2001.


4. O sorteio para definir os 
jogos das oitavas de finais 
da Copa do Brasil, deu o que 
falar. Corinthians e Santos 
farão o duelo mais anti-
go entre os gigantes paulis-
tas, enquanto São Paulo 
e Palmeiras protagoniza-
rão mais um clássico deci-
sivo. Em terras goianas, 
Goiás x Atlético-GO, e no 
nordeste, Fortaleza e Ceará 

terão mais um reencontro. 
Maior campeão da Copa do 
Brasil, com seis títulos, o 
Cruzeiro medirá forças com 
o Fluminense. Já entre os ti-
mes cariocas, o Botafogo bri-
gará com o América-MG por 
uma vaga para as quartas de 
final. Enquanto o Flamengo 
e Atlético-MG se enfrentam 
pela sobrevivência no mata -
mata nacional.


Serviço de Utilidade Pú-
bli ca - Secr. Municipal de Es-
portes, La zer e Recreação, 
Al. Iraé, 35, V. Cle men tino, 
CEP: 04075-000, Pabx: 5088-
6400, e-mail: esportes@pre-
feitura.sp.gov.br, Clubes da 
Ci dade, Centros Des porti vos 
(CDM) e Depto. de Promo-
ções Esportivas, Lazer e Re-
creação; - Secr. Estadual de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Praça Antô nio Prado, 9, 
Centro, CEP: 01010-904, 
Tel.: 3241-5822.
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Neymar vibra ao fazer o único gol da partida, 
de pênalti entre Brasil x Japão

Foto: Divulgação CBF

O ex-jogador Bebeto, foi quem fez o sorteio das 
oitavas da Copa do Brasil

“Torcida Amiga, Bom-Dia”  
é expressão criada e imortalizada,  
na crônica esportiva paulista, pelo 

jornalista Ary Silva. Inicialmente foi uti-
lizada em seu programa “Bola ao Ar”  

na Rádio Bandeirantes e,  
posteriormente, na TV e jornais.

11ª rodada
Campeonato Brasileiro 2022

 Dia Hora Equipes Local

11/6 16h30 Corinthians x Juventude Neo Química Arena
11/6 19h Atlético-MG x Santos Mineirão
11/6 19h Fluminense x Atlético-GO Maracanã
11/6 19h Cuiabá x Bragantino Arena Pantanal
11/6 21h Internacional x Flamengo Beira-Rio
12/6 16h São Paulo x América-MG Morumbi
12/6 16h Goiás x Ceará-SC Hailé Pinheiro
12/6 18h Coritiba x Palmeiras Couto Pereira
12/6 19h Fortaleza x Athlético-PR Castelão
13/6 19h Botafogo x Avaí Engenhão

Gustavo Kuerten foi homenageado em Roland Garros, 
pelos 25 anos da conquista de seu primeiro título

Foto: Reprodução/Instagram

VENDE-SE APARTAMENTOS
Alf. Pujol/Dr. César - SANTANA 
2 dorm, 1 vaga - 313 / 450 mil

Ac permuta maior valor.
F: 96777-1139

ALUGA-SE QUARTOS P/ MULHER 
Instagram: alugarquartosp

Individual, Duplo e Compartilhado
Mensal: 460,00 / 1.100,00 

F: 96777-1139


