
São Paulo, 24 de junho de 2022 - Página 11

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: 3064-6002

Centro empresarial santana 

tratar 11 3280-0303 adauto

100m2, garagem, 2 salas de reuniões,  
4 banheiros, cozinha, estação de trabalho 
para 12 pessoas. Aluguel R$ 3.100 / 
IPTU R$ 400 / Cond R$ 1.500

Centro empresarial 
santana 

tratar 11 3280-0303 adauto

Sala com 50m2, garagem,  
mobiliado, Aluguel R$ 1.800 /  
IPTU R$ 200 / Condo R$ 800

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
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i: 
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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.

1. Se o cenário jurídico não 
mudar, o confronto penden-
te entre Brasil e Argentina 
será na Neo Química Arena, 
em São Paulo. O jogo foi sus-
penso o ano passado minu-
tos antes de começar, pela 
Anvisa devido a pandemia. 
Agora ele será no dia 22 de 
setembro deste ano, a CBF 
estudava mandar para o 
nordeste o último amistoso 
da Seleção Brasileira antes 
da Copa do Mundo do Qatar. 
O jogo seguinte, último an-
tes do Qatar, deve ser em 27 
de setembro. Por questões 
logísticas, Salvador apare-
ce como boa opção. Salvador 
é vista com bons olhos tam-
bém por ser a capital nor-
destina mais próxima de São 
Paulo, onde ocorreu o jogo 
anterior. Quanto ao adversá-
rio, a busca é por seleções da 
Concacaf ou algum africano. 


2. A tenista Beatriz Haddad 
Maia garantiu vaga na se-
mifinal do WTA 500 de 
Eastbourne sem nem mesmo 
precisar entrar em quadra. 
A ucraniana Lesia Tsurenko 
desistiu do duelo de quartas 

de final, devido a uma con-
tusão no cotovelo, e garan-
tiu a brasileira na semi con-
tra a tcheca Petra Kvitova.  
Atual número 29 do mundo, 
a brasileira se tornou a pri-
meira mulher a vencer pelo 
menos 12 jogos seguidos na 
grama desde a norte-ameri-
cana Serena Williams. Nas 
últimas semanas, ela ain-
da conquistou os torneios de 
Nottingham e Birmingham, 
e busca agora chegar ao seu 
terceiro título seguido.


3. A Seleção Masculina de 
Vôlei voltou a vencer na Liga 
das Nações (VNL). O Brasil 
bateu a Sérvia por 3 sets a 0 
(parciais de 25-18, 26-24 e 25-
17) para encerrar uma sequ-
ência de três jogos sem vitó-
rias. Lucarelli foi o destaque 
da Seleção Brasileira com 14 
pontos no jogo. Com a vitória, 
o Brasil subiu para o sétimo 
lugar na classificação geral 
da VNL com três vitórias em 
seis jogos. A Sérvia está em 
11º lugar com duas vitórias.


4. O nadador fluminen-
se, Bruno Fratus, passou 
com o melhor tempo para 
as semifinais dos 50m livre 
no Mundial de Budapeste. 
Finalmente entrando em 
ação na última quinta, 23 

na competição disputada na 
Hungria, Fratus obteve a 
marca de 21s71 e avançou 
com muita autoridade en-
tre os 16 que seguem na bri-
ga pelo pódio. Medalhista de 
bronze nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio, Bruno Fratus 
fez o serviço fechando logo à 
frente do canadense Joshua 
Liendo Edwards (21s72) e do 
americano Michael Andrew 
(21s74), os três melhores de-
sempenhos nas batalhas eli-
minatórias dos 50m livre.


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.

“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.

14ª rodada
Campeonato Brasileiro 2022

 Dia Hora Equipes Local

24/6 21h30 Internacional x Coritiba Beira Rio
25/6 16h30 Athletico-PR x Bragantino Arena da Baixada    
25/6 19h Flamengo x América-MG Maracanã
25/6 19h Corinthians x Santos Neo Química Arena
25/6 21h Atlético-MG x Fortaleza Mineirão
26/6 16h Avaí x Palmeiras Ressacada    
26/6 16h Botafogo x Fluminense Engenhão 
26/6 18h Goiás x Cuiabá Hailé Pinheiro
26/6 18h Ceará SC x Atlético-GO Castelão     
26/6 18h São Paulo x Juventude Morumbi

Foto: Reprodução Instagram

A tenista Beatriz Haddad 
superou as dificuldades e 
garantiu vaga no WTA 500 

de Eastbourne

APTO SANTANA VENDO
Novo, sem uso, bem próx. Metrô, 42m2 
área, suíte, lavabo, ár. de serviço, sala, 
coz, 1 vg. garagem. Oportunidade para 
venda rápida. (11) 99989-3404

SASHA MENEGHEL se 
despediu da Itália estrelan-
do um ensaio de beachwear 
nas areias de Taormina, ao 
leste da Sicília, e divulgou al-
guns momentos de bastido-
res no seu Instagram. Com 
direito a cliques de biquíni à 
beira-mar, a modelo e desig-
ner de moda conquistou elo-
gios do maridão, o cantor gos-
pel João Figueiredo. “Da série 
cantadas bregas: gata me cha-
ma de prancha e vem surfar 
em mim”, brincou ele. “Gata 
pra caramba”, ainda escreveu 
João. 

Em um depoimento no Ins-
tagram, a atriz GUTA 
STRES SER, 49 anos, reve-
lou recentemente que rece-
ber o diagnóstico de esclero-
se múltipla foi aterrorizante. 
A atriz, conhecida por viver a 
Bebel na segunda versão de 
A Grande Família, na Globo, 
descobriu a doença crônica 
sem cura, progressiva e au-
toimune que tem como carac-
terísticas inflamação e perdas 
neuronais, há cerca de 1 ano. 
Além do imunomodulador, 
Guta também tem usado o 
óleo de canabidiol em seu tra-
tamento. A substância é en-
contrada na planta Cannabis. 
A estrela ainda contou que 
apesar do susto, pois a doença 
não tem cura, ela sabe que o 
tratamento pode amenizar os 
efeitos e recebeu muito apoio 

da amiga e também atriz Ana 
Beatriz Nogueira, que con-
vive com a esclerose desde 
2009.

A classe artística lamentou 
a morte da atriz MARILU 
BUENO, que faleceu no dia 
22 de junho, aos 82 anos, no 
Rio de Janeiro. A artista foi 
internada em maio para uma 
cirurgia no abdômen e seu es-
tado se agravou durante a úl-
tima semana. Marilu Bueno 
iniciou a carreira de atriz 
na década de 1960. Ela es-
treou no cinema com o filme 
O Cupim, dirigido por Carlos 
Manga. A primeira novela 
veio apenas em 1972, com O 
Bofe, da TV Globo. Ela tam-
bém ganhou destaque em 
Caça-Talentos (1997), Alto 
Astral (2014), Kubanacan 
(2003), Êta Mundo Bom! 
(2016), Sítio do Picapau 
Amarelo (2007), e Guerra dos 
Sexos, nas duas versões da 
trama (1983 e 2012). O tra-
balho mais recente de Marilu 
na TV Globo foi em Salve-se 
Quem Puder (2020), novela 
em que interpretou a perso-
nagem Dulce. A artista não 
se casou e nem teve filhos.

Outra estrela que nos deixou 
foi DANUZA LEÃO, escrito-
ra de best-sellers, colunista de 
jornal, atriz, modelo, mãe, avó 
e bisavó, morreu também na 
quarta-feira, 22 de junho, aos 
88 anos. Danuza passou as úl-
timas semanas internada na 
Clínica São Vicente, no bair-
ro da Gávea, Rio de Janeiro, 
para o tratamento de um qua-
dro de insuficiência respirató-
ria. A irmã da saudosa Nara 
Leão, foi a primeira modelo 
brasileira a desfilar no exte-
rior, aos 18 anos, para o esti-
lista Jacques Fath, em Paris, 
onde viveu por dois anos. Ela 
deixa filhos, netos e bisnetos.

Fotos: Divulgação

Videoteipe

Regularização 
de imóveis
Você tem um imóvel e 
precisa de regularização, 
deixe a burocracia 
por nossa conta.

Dra. Sandra Schiavone Rufino

(11) 94725-8077

Foto: Divulgação CBDA

Bruno Fratus está na semifinal 
de 50m livre no Mundial 

de Budapeste

Foto: Divulgação

Seleção Masculina de Vôlei voltou a vencer e bateu a Sérvia

Um jornal que faz a diferença. Anuncie: www.gazetazn.com.br


