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Brasil se apronta para estrear
LL As jogadoras do Brasil tiraram ontem, em Portugal, a foto oficial
para a Copa do Mundo. Na quarta-feira, a Seleção seguirá para a
França,onde estreará no dia 9,contra a Jamaica,às 10h30 (de Brasília).Marta evoluiu bem na recuperação da lesão na coxa esquerda, mas é dúvida. Depois, o Brasil pega Austrália, dia 13, às 13h,
e Itália, dia 18, às 16h, fechando a participação na fase de grupos.

MORREU ontem, aos 35 anos, José Antonio Reyes, do Extremadura, time da Segunda Divisão da Espanha. Ex-Real
Madrid-ESP, Arsenal-ING e Sevilla-ESP, o meia-atacante sofreu acidente de carro em Sevilha. Jonathan Reyes, primo do
jogador que viajava com ele, também não resistiu. Segundo
o jornal As, o veículo saiu da pista, capotou e pegou fogo.

LL

A SELEÇÃO SUB-20 v a i
estrear hoje no tradicional
Torneio de Toulon, contra a
Guatemala, às 14h (de Brasília), no Stade de Lattre de
Tassigny. Depois, o Brasil
enfrentará França (quarta-feira) e Catar (sábado).

LLO SANTOS terá os desfalques do peruano Cueva e do paraguaio Derlis
González diante do Ceará, hoje, às 16h, em Fortaleza, pelo Brasileirão.
A dupla está convocada
para a Copa América.

LL

PELA SÉRIE D, o terc eiro colocado Itaboraí goleou o Tupi (MG), ontem,
no Alzirão, por 5 a 1, pela quinta rodada, e segue
vivo. Já a Portuguesa-RJ
perdeu o jogo por 2 a 0 e
a vice-liderança para o Vitória (ES), fora de casa.
LL

PELA SÉRIE C, o Volta Redonda vencia ontem o Ypiranga (RS), no Raulino de
Oliveira, até os 39 minutos
do segundo tempo, quando
cedeu o empate. Para piorar, aos 48, o time gaúcho virou o placar: 2 a 1.

LL

O SÃO PAULO treinou ontem ouvindo protestos de
cerca de 400 torcedores que
exibiram faixa com os dizeres “obrigado por nada”.
Além do presidente Leco e
do dirigente Raí, xingaram
os jogadores Reinaldo, Nenê, Jucilei e Hudson.
LL

NO BASQUETE, o Flamengo venceu o Franca, ontem, no Maracanãzinho,
por 76 a 62, e empatou a
série final do NBB Masculino em 2 a 2. Quem ganhar sábado (dia 8), em
Franca, será o campeão.

LL

A gata da hora
LLJACKY CORREA vem com a bênção do Senhor do Bonfim

para iluminar o domingo do leitor. A gata, de 26 anos,
concorre ao prêmio Musa do Brasileirão como representante
do Bahia. No Instagram, ela é @jacky_correa1234
Gatas, mandem foto e fone para agatadahora@meiahora.com

