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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: 3064-6002

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
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1. No último amistoso de pre
paração para a Copa Amé
rica, a Seleção Brasileira de 
Futebol Feminino perdeu 
por 3 a 1 para a Suécia, na 
terça, 28. Foi a segunda der
rota seguida da seleção, após 
perderem para a Dinamarca, 
por 2 a 1, na semana passa
da. As brasileiras buscaram 
o jogo desde o início e fize
ram uma partida de igual 
para igual contra a Suécia no 
primeiro tempo. Quem mar
cou primeiro foi Debinha 
para o Brasil. Mas Kaneryd, 
Hurtig e Blackstenius vira
ram para a Suécia.


2. Filipe Toledo é o grande 
campeão do Oi Rio Pro 2022, 
etapa brasileira do Circuito 
Mundial de Surfe. O surfista de 
Ubatuba bateu o também bra
sileiro Samuel Pupo com direi
to a nota 10 na final na praia 
de Itaúna, em Saquarema, e 
conquistou o evento realiza
do no Brasil pela quarta vez 
na carreira. Antes de 2022, 
Filipinho foi campeão em 
2015, no Rio de Janeiro, e ven
ceu em Saquarema em 2018 e 
2019. Com a vitória deste ano, 
ele conquistou o título das últi
mas três edições do evento no 
local. A etapa não foi realizada 
em 2020 e 2021 devido à pan
demia da Covid19.



3. A Campeã Olímpica Ana 
Marcela Cunha subiu ao pó
dio pela segunda vez no Cam
peonato Mundial de Esportes 
Aquáticos FINA 2022, na 
quarta, 29, na prova femini
na de 10km. A brasileira ficou 
com a medalha de bronze, com 
tempo de 2h02min30s7. Ana 
Marcela estava na liderança 
antes do último quilômetro, 
mas a neerlandesa e a alemã 
conseguiram um sprint fulmi
nante nos últimos 500 metros 
para disputar até o final o tí
tulo. Esta foi a 13ª medalha 
de Ana Marcela no Mundial 
de Esportes Aquáticos (ela 
também tem outra do extinto 
Mundial específico de águas 
abertas). No dia 27/6, ela já 
havia garantido a medalha de 
ouro na prova dos 5km, che
gando a seis ouros no evento.



4) O lutador André Muniz 
tem uma oportunidade de 
ouro pela frente. No UFC 
276, evento que acontece nes
te sábado, dia 2, em Las Vegas 
(EUA), o sergipano enfrenta o 
jamaicano Uriah Hall em luta 
que pode mexer com posições 
importantes no top15 do pe
somédio (84 kg). Invicto na 
organização, o brasileiro visa 
aproveitar o grande momento 
que vive na carreira para co
locar o nome de mais um atle
ta de bom nível no cartel e se 
consolidar como um dos me
lhores lutadores da categoria. 
Atualmente, ele se encontra 
no 13º lugar no ranking.


Serviço de Utilidade Pú-
bli ca  Secr. Municipal de Es
portes, La zer e Recreação, 
Al. Iraé, 35, V. Cle men tino, 
CEP: 04075000, Pabx: 5088
6400, email: 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: 01010904, 
Tel.: 32415822.

“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.

15ª rodada
Campeonato Brasileiro 2022

 Dia Hora Equipes Local

2/7 16h30 Juventude x Atlético-MG Alfredo Jaconi             
2/7 16h30 Fluminense x Corinthians Maracanã   
2/7 19h Santos x Flamengo Vila Belmiro
2/7 19h Ceará x Internacional Arena Castelão
2/7 21h Palmeiras x Athletico-PR Allianz Parque
3/7 11h Avaí x Cuiabá Ressacada    
3/7 16h Atlético-GO x São Paulo Antônio Accioly
3/7 18h América-MG x Goiás Independência
3/7 18h Coritiba x Fortaleza Couto Perreira  
4/7 20h Bragantino x Botafogo Nabi Abi Cheid

Foto: Reprodução Instagram

Filipe Toledo foi campeão 
nas águas de Saquarema, 

no Rio de Janeiro

Foto: Divulgação CBF /Lucas Figueiredo

Seleção Brasileira Feminina durante o amistoso 
com a Suécia na Friends Arena, em Estocolmo

VENDO SOBRADO TUCURUVI
R$ 420.000,00

Contato Odair 98758-9051

Geminado com 3 dorms, sendo 1 suíte e 
demas dependências. Garagem para um 
carro pequeno. Rua Carlos Gomes, 133.  

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital

Foto: Reprodução Instagram

A campeã Olímpica Ana Marcela 
Cunha, brilhou novamente 

em águas internacionais

Foto: Reprodução Instagram

André Muniz lutará contra o 
jamaicano Uriah Hall no UFC 276

A influenciadora THAYNA-
RA OG prometeu que este 
ano o seu São João da Thay 
teria a maior edição de todos 
os tempos e está cumprindo. 
Depois do jantar de boasvin
das, a feijoada e a festa oficial 
aberta ao público, a influen
ciadora digital levou seus con
vidados VIP para os Lençóis 
Maranhenses para curtir um 
Luau, na madrugada da quin
tafeira, 29. Para a festa típica 
à beiramar, mais um timaço 
de famosos, incluindo vários 
exBBBs das mais várias edi
ções. A musicista Lucy Alves, 
que agitou o público com um 
pocket show, no qual ela apre
sentou seu show novo do ál
bum Perigosíssima.

Em depoimento ao jornal O 
Globo, a jornalista RENATA 
CAPUCCI contou um rela
to emocionado sobre a desco
berta do Parkinson, doença 
a qual foi diagnosticada há 
quatro anos. “Fazia um tem
po que eu vinha gestando a 
ideia de ‘sair do armário’ do 
Parkinson. Queria me livrar 
desse segredo porque me sen
tia vivendo uma vida dupla: 
uma Renata com quem sabia 
da doença e outra que escon
dia o Parkinson. Mas tudo 
tem seu tempo. Foram qua
tro anos em que passei por 
diferentes fases desde o diag
nóstico. Meu sonho é seguir 
com a doença controlada. 
É ver a cura do Parkinson. 
Sabemos que as pesquisas 
estão avançadíssimas, temos 

até uma vacina em fase 3 
sendo testada em humanos, 
que não só estancaria os sin
tomas como reverteria a do
ença”, diz em seu relato para 
a coluna da publicação. 

O apresentador MANOEL 
SOARES está prestes a as
sumir um novo desafio. No 
dia 4 de julho, o jornalis
ta passará a comandar o 
Encontro ao lado de Patrícia 
Poeta. Para falar um pouco 
sobre a nova fase na carrei
ra, o jornalista participou do 
Conversa com Bial. 

A segunda temporada de 
Bom Dia, Verônica, série da 
Netflix, contará a história de 
uma jovem estuprada pelo 
próprio pai. Ainda sem data 
para estreia, o vilão da tra
ma é Matias (REYNALDO 
GIANECCHINI), casa
do e pai de uma jovem de 18 
anos, chamada Ângela, inter
pre tada por KLARA CAS-
TA NHO. O personagem 
de Giane abusa da mu lher, 
Gisele (CAMILA MÁR-
DILA), e da filha sem levan
tar nenhuma desconfiança 
em sua comunidade. A série 
foi gravada no início de se
tembro do último ano, antes 
da atriz Klara Castanho re
velar ter sido vítima de vio
lência sexual. De acordo com 
a Netflix, a plataforma terá 
ainda mais cuidado na edi
ção das cenas que envolvam 
a personagem de Klara.

Fotos: Divulgação

Videoteipe

Festa Junina do Shopping 
Center Norte acontece 

neste fim de semana
A tradicional Festa Ju

nina do Shopping Center 
Norte acontece neste fi
nal de semana (dias 2 e 3/7) 
com todas as delícias típi
cas e atrações para todas as 
idades. Para as crianças, por 
exemplo, haverá a oficina 
de adereços juninos e, nes
te domingo, apresentação da 
Banda Infantil Trupe Pé de 
Histórias. 

Neste sábado, a Banda 
Severina se apresenta em 
dois horários, às 16 horas e 
às 19 horas. Já no domingo, 
3/7, último dia da festa, será 

a vez da Banda Munducá, 
que sobe ao palco às 15h30.
Tudo isso, além das barracas 
de comidas e brincadeiras tí
picas. A renda será destina
da para as ações sociais do 
Instituto Center Norte. 
 
Serviço:
O que: Festa Junina do 
Shop ping Center Norte
Quando: 2 e 3/7
Horários: das 12 às 20 horas
Onde: Estacionamento do 
Shopping Center Norte
Endereço: Travessa Ca sal
buono, 120  Vila Guilherme.


