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Hoje

Mega Sena (2048):
10 - 19 - 26 - 35 - 38 - 39
Quina (4700):
03 - 11 - 12 - 66 - 74
Dia de Sorte (9):
03 - 10 - 13 - 18 - 19 - 23 - 24
Mês: Agosto

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
Amanhã
Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde e à noite.

Santa Cruz
está na final
da Copa dos
Campeões
O Santa Cruz venceu o
Classe A por 1 a 0, ontem
na Praça de Esportes João
Ferraz, no Jardim São Paulo, e carimbou seu passaporte para a decisão da Copa dos Campeões do Amador. O time comandado pelo
técnico Betinho chegou aos
9 pontos ganhos e não pode mais ser alcançado pelos
terceiros colocados (Classe
A e Salvador) que somam 4
pontos. O único gol da partida foi marcado pelo meia-atacante Caio aos 44 minutos do 2º tempo. No jogo
de fundo, Nova Itália e Salvador ficaram no 1 a 1. No
próximo domingo acontece a última rodada. O Nova Itália depende apenas de
suas forças para se classificar. Basta vencer o Botafogo, às 8h30, no Gigantão do
Cecap. Classe A e Salvador
jogam em seguida, às 10h30.
Ambos torcerão por um tropeço do Novinha.
PÁG. 6

Dupla Sena (1798):
1º sorteio: 05 - 09 - 13 - 16 - 27 - 34
2º sorteio: 10 - 11 - 13 - 23 - 25 - 32
Timemania (1190):
24 - 25 - 28 - 40 - 49 - 69 - 72
NACIONAL/AM

Federal (5291):
1º 19.008
2º 41.062
3º 47.017
4º 08.441
5º 46.965

Seleção atropela a Áustria e está
pronta para a Copa do Mundo
Com uma bela apresentação, a equipe comandada por Tite venceu
por 3 a 0, com gols de Gabriel Jesus, Neymar e Philippe Coutinho
Lucas Figueiredo/CBF

Leãozinho
empata e segue
em 2º lugar

Vettel vence
GP do Canadá
e vira líder
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Neymar recebeu forte marcação dos suíços, mas conseguiu fazer uma ótima partida, além de anotar um belo gol para a seleção brasileira

PM encontra
cocaína e
mostruários
de joias

Ricardo Duarte/S.C.Internacional

A Polícia Militar de Limeira encontrou, na madrugada
de ontem, dois mostruários
de joias que estavam numa
sacola preta numa área verde do Jardim Vitório Lucato.
Conforme os PMs, um jovem
foi visto deixando o embrulho no local, mas ele negou.
Perto das joias, os policiais
também encontraram outra
sacola, mas com cocaína em
PÁG. 4
seu interior.

Nadal derrota
Thien e fatura
pela 11ª
vez Roland
Garros
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Centroavante Leandro Damião foi decisivo na vitória do Internacional sobre o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro pelo Brasileirão

Galo empata com o líder e
segue na briga por vaga
O Independente conquistou um ponto importante nesta reta de chegada do Campeonato Paulista
da Segunda Divisão. Jogando no Palma Travassos, em
Ribeirão Preto, o Galo ficou
no 0 a 0 com o líder Comercial. Mais de dois mil torcedores acompanharam a partida. Zagueiro Lucas Ambiel e o volante Gustavo foram os destaques da partida. O goleiro Whesley, que
substituia o titular Igor, fez
uma defesa espetacular no
fim da partida, garantindo
o empate. Já o centroavante Gleison perdeu dois gols
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seleção
brasileira venceu ontem
a Áustria por 3 a 0,
em Viena, e está pronta para o desafio de tentar o hexacampeonato mundial na Copa da Rússia. Com uma bela
apresentação, passou com facilidade pelo último amistoso
de preparação para a copa. Os
gols foram marcados por Gabriel Jesus no primeiro tempo
e por Neymar e Philippe Coutinho, na etapa final. Neymar
fez grande partida. Driblou,
arrancou, chutou a gol, marcou um golaço, sofreu sete
faltas e até se irritou com a
forte marcação. A seleção ainda poderia ter ampliado, chegou várias vezes tocando passes à frente do goleiro austríaco, mas não marcou. No próximo domingo, estreia na CoPÁG. 5
pa contra a Suíça.

feitos, para desespero da
torcida local. A partida ficou paralisada por 10 minutos em razão de um torcedor que passou mal e precisou ser levado para o hospital. Com esse resultado, o time comandado por Anderson Rocha assumiu a quarta
colocação do Grupo 3, com
15 pontos, junto com o XV
de Jaú. O problema é que a
Francana, terceira colocada,
goleou o XV, em Jaú, por 4
a 0, e abriu cinco pontos do
alvinegro. No próximo sábado, o Independente recebe
o XV de Jaú, às 17h, no PraPÁG. 5
dão.
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Dos grandes,
só o São
Paulo vence
na rodada
A rodada do Brasileirão
foi boa apenas para o São
Paulo entre os times paulistas. O Tricolor quebrou um
tabu e venceu o Atlético-PR
na Arena da Baixada por 1
a 0, com gol de Nenê, chegando ao 3º lugar, com 20
pontos. O Corinthians não
jogou bem e empatou por 0
a 0 com o Vitória, no Itaquerão, caindo para a 9ª colocação, com 16 pontos. O Palmeiras vencia o Ceará por
2 a 0, com gols de Thiago
Santos e Dudu, mas cedeu o
empate por 2 a 2. Caiu para
a 6ª posição, com 18 pontos.
O Santos perdeu por 2 a 1
para o Internacional, na Vila
Belmiro e amarga a 16ª colocação, com 10 pontos. O
Flamengo segue líder com
PÁG. 5 e 6
26 pontos.

