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Falta de manutenção nas Faixas de Acessibilidade
prejudica pedestre que precisa utilizá-las
Fotos: AGZN

Falta de manutenção na rampa de acessibilidade

Na edição de 24 de maio último, publicamos a nota com o
título: “Tucuruvi: falta zeladoria na pista de acessibilidade para deficientes vi
suais”,
em matéria que abordava sobre a falta de manutenção
nas faixas de acessibilidade do

Avenida Luiz Dumont Villares, 542 x Rua Viri

Terminal 3 do Tucuruvi. Na ocasião, a Subprefeitura Santana/
Tucuruvi informou que iria cobrar o Metrô para a devida manutenção. Nesta semana achamos outro ponto que precisa de
reparos, o local a ser reparado
fica na Rua Viri, travessa entre a

Avenida General Ataliba Leonel
e a Avenida Luiz Dumont
Villares, 542, onde as rampas
de acessibilidade encontramse danificadas. A Subprefeitura
Santana/Tucuruvi
informou
que fará a devida manutenção
do local em até 10 dias.

Copa do Mundo Futebol Feminino

Confira o perfil das jogadoras brasileiras
Cristiane
Cristiane Rozeira de Souza
Silva nasceu no dia 15 de maio
de 1985, em Osasco, São Paulo.
É a maior artilheira do Futebol
Olímpico entre homens e mulheres. Começou a carreira em clubes paulistas considerados pequenos, passou por São Bernardo-SP
e Juventus-SP (de 2005 a 2006).
Foi para a Alemanha e
lá, defendeu o FFC Turbine
Potsdam (de 2006 a 2007) e o
VfL Wolfsburg (em 2007). Em
2008 trocou a Alemanha pela
Suécia transferindo-se para o
Linköping FC. Não ficou muito tempo na equipe sueca e voltou ao Brasil, passando pelo São
José-SP e pelo Corinthians, antes ir para o Chicago Red Stars,
dos Estados Unidos.
Foi contratada pelo San
tos, e conquistou a Copa Liber
tadores da América de Futebol
Feminino, em 2009 e 2010.
Depois embarcou para a Rússia
no Rossiyanka.

Cristiane foi campeã com a Seleção
Feminina na Copa América e
garantiu vaga para
Olimpíadas de Tokyo 2020

Nos anos de 2007 e 2008
Cristiane concorreu ao prêmio
de melhor jogadora do mundo
pela FIFA, ficando em terceiro
lugar nos dois anos, prêmio que
foi vencido pela Marta, sua colega de seleção.
Na seleção Cris é veterana,
assim como Formiga (mais informações abaixo), com 18 anos
estreou nos Mundiais e vai para
sua quinta Copa.
Pela seleção Cristiane conquistou duas medalhas olímpicas de prata em Atenas 2004 e
Pequim 2008, o ouro nos Jogos
Pan-Americanos Rio 2007 e
Toronto 2015, o vice-campeonato mundial em 2007, campeonato Sul-Americano em 2010
e Copa América Feminina 2018.
Os títulos são tão importantes quanto os números pessoais, que além de artilharias e
recordes, detém a marca de ser,
de forma isolada, a maior artilheira da história dos Jogos
Olímpicos, nenhuma mulher
fez mais gols que Cristiane: são
14 marcados ao longo de quatro Jogos. Números que ela conquistou em Londres 2012 e que,
foram valorizados no Rio 2016,
ao ampliar a contagem com gols
e se tornar a maior artilheira do
futebol olímpico, entre homens
e mulheres. Cristiane também

tem a marca de 83 gols marcados pela Seleção Brasileira.

Formiga tem 23
Seleção Brasileira.

gols

pela

Formiga

Marta

Miraildes Maciel Mota, a
“Formiga”, nasceu no dia 3 de
março de 1978, em Salvador,
Bahia. Formiga atuou na Suécia
e nos Estados Unidos e ganhou títulos. Formiga tinha 17
anos quando jogou sua primeira
Copa, em 1995, na Suécia.
Formiga resolveu pendurar
suas chuteiras em 2016 e apenas continuar defendendo o
time em que jogava, porém em
2018, com uma proposta do técnico Vadão, voltou a defender
a amarelinha. Seis Copas e 24
anos depois, Formiga vai novamente a um Mundial. A volante havia se aposentado da seleção, mas voltou atrás após um
pedido do Técnico Vadão. A jogadora é a mais velha a participar do torneio feminino, além
de ser recordista absoluta em
participações entre homens e
mulheres em Copas do Mundo,
com sete.
Não é à toa que ela sempre marca presença na Seleção
Brasileira, as boas atuações, lhe
renderam anos de glórias na
Seleção. Foram três medalhas de
ouro nos Jogos Pan-Americanos
(Santo Domingo 2003, Rio 2007
e em Toronto 2015, e prata em
Guadalajara 2011), duas pratas
nas Olimpíadas (Atenas 2004
e Pequim 2008), título do SulAmericano de 2010 e 2014 e vicecampeonato Mundial em 2007.

Marta Vieira da Silva, mais
conhecida como Marta, nasceu
no dia 19 de fevereiro de 1986,
em Dois Riachos, no estado de
Alagoas. Começou jogar futebol
no juvenil do Centro Sportivo
Alagoano (CSA), em 1999. No
Vasco da Gama, jogou no profissionalmente entre os anos de
2000 e 2002, aos 14 anos, e foi
emprestada ao Santa Cruz-MG
entre 2002 e 2004. No ano de
2004 foi vendida ao ao Umeå IK,
da Suécia, no clube sueco Marta
despontou para o mundo.
Em agosto de 2009 jogou
pelo Santos, no Brasil e conquistou o titulo da Libertadores e da
Copa do Brasil, depois das conquistas ela saiu e em 2010 voltou ao Santos, mas teve sua segunda passagem apagada.

Formiga com a taça do Torneio
Internacional de Manaus

A jogadora Formiga tem
muitas conquistas individuais:
participou dos Jogos Olímpicos
de Atlanta 1996, Sydney 2000,
Atenas 2004, Pequim 2008,
Londres 2012 e Rio 2016. É a
única jogadora de futebol do
mundo a ter participado de seis
Olimpíadas. Nos Jogos PanAmericanos de 2015, foi Porta
Bandeira do Brasil na cerimônia
de encerramento. Participou
de seis Copas do Mundo: 1995,
1999, 2003, 2007, 2011, 2015
e conquista a sua sétima participação neste ano. Ganhou a
bola de prata da FIFA em 2016.
Campeã na Copa América 2018.
Junto com a jogadora Marta,
Formiga deixou sua marca na
Sala Anjos Barrocos no Museu
do Futebol, que era composta
somente por homens. Formiga
está ao lado de jogadores como
Pelé, Garrincha e Ronaldo.
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Marta foi campeã com a Seleção
Feminina na Copa América e
garantiu vaga para
Olimpíadas de Tokyo 2020

Marta já jogou em vários
clubes como: os já citados: CSA,
Vasco da Gama, Santa CruzMG, Umea IK e Santos. Como
também nos Los Angeles Sol,
FC Gold Pride, Western New
York Flash, Tyreso FF, FC
Rosengard e atualmente está no
OrlandoPride
Pela seleção, a camisa 10 jogou 133 vezes e é a maior artilheira com 110 gols, superando Pelé que tem 95 gols.
Conquistou as medalhas de
Prata nas Olimpíadas de Atenas
(2004) e de Pequim (2008), foi
Vice-Campeã na Copa do Mundo
da China de 2007, Ouro nos
Jogos Pan-Americanos de Santo
Domingo (2003) e Rio (2007),
Campeã na Copa América
(2003, 2010, 2018) e o título do
Sul-Americano de 2010.
Foi campeã na Liga dos
Campeões com o Umea (2003 e
2004), campeã na Libertadores
da América com o Santos (2009),
Copa do Brasil também com o
Santos (2009). Campeã na Liga de
Futebol Feminino dos EUA com o
Gold Pride (2010), Campeã com
Western New York Flash (2011).
Ganhou 6 vezes o Prêmio de
Melhor Jogadora de Futebol do
Mundo.
Ao todo a Rainha Marta já
tem a marca de 400 jogos na
carreira e 321 gols, 15 gols em
Copas do Mundo (e é maior artilheira da História das Copas do
Mundo de Futebol Feminino).
Marta foi a primeira mulher a conseguir marcar presença no hall da fama no Maracanã.
Foi registrado em dezembro de
2018, e também ganhou um espaço destinado à sua carreira e
suas conquistas no Museu do
Estádio.
A rainha tem 33 anos e soma
seis bolas de ouro (2006, 2007,
2008, 2009, 2010 e, 2018) e é a
maior jogadora da história do
futebol feminino, e a maior esperança do Brasil para conquistar o primeiro título da Copa do
Mundo na categoria.

1. Na última quinta-feira (6), o
Brasil conquistou seu primeiro
título Mundial de Futsal Down
ao vencer a arquirrival Argentina
por 7 a 5, no ginásio da Cava do
Bosque, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A seleção masculina de futsal terminou sua
campanha no Mundial 2019 de
forma invicta. Foram cinco vitórias: 5 a 2 na Argentina, 7 a 2 no
Chile, 8 a 5 em Portugal. Na semifinal, goleou o México por 8 a 2
e encerrou o torneio de Ribeirão
Preto com nova vitória sobre os
argentinos.

2. O Brasil enfrentou a seleção
do Catar, na última quarta-feira (5), no Mané Garrincha. A seleção foi produtiva no primeiro
tempo, aos 16 minutos, o atacante Richarlison subiu na área
e abriu o placar após cruzamento do lateral direito Daniel Alves.
Aos 23 minutos Daniel Alves
chuta para Richarlison na direita e toca para o atacante Gabriel
Jesus, que amplia o placar. O
meia Philipe Coutinho quase faz
o terceiro, mas após o árbitro
consultar o VAR, voltou atrás na
marcação de pênalti. No segundo
tempo o jogo ficou mais lento, e
a seleção do Catar teve mais espaço, mas sem sucesso. O goleiro Ederson cometeu pênalti no
meia Abdulsalam, mas o árbitro mandou seguir e em seguida foi chamado para analisar o
lance no VAR e deu pênalti, porém o zagueiro Khoukhi chutou
e acertou o travessão e desperdiçou a chance de diminuir o placar no último lance do jogo. No
próximo domingo 9, às 16 horas,
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Seleção Brasileira venceu o Catar por 2 x 0 na noite da última quarta-feira

no Estádio Beira-Rio, o Brasil enfrentará a Seleção Hondurenha
de Futebol. A Seleção Canarinho
é cabeça de chave do Grupo A
da Copa América 2019, e enfrentará a Bolívia (14 de junho),
Venezuela (18 de junho) e o Peru
(22 de junho).

3. O GP do Canadá acontece
neste final de semana, o 1º treino livre acontece na sexta-feira (7) de junho às 11 horas, o 2º
treino também será na sextafeira (7), às 15 horas, no sábado
(8), ao meio dia será o 3º treino,
e às 15 horas, o treino classificatório. Para no domingo (9) acontece a corrida às 15h10.

4. No jogo entre Brasil x Catar
o atacante Neymar saiu machucado com apenas 15 minutos de
jogo, com um entorse no tornozelo direito após um pisão em
falso no gramado. Ele saiu com
auxílio de muletas. Neymar foi
cortado da Seleção Brasileira na

Campeonato Brasileiro 2019
8ª rodada
Dia

Hora

Equipes

Loc al

7/6
8/6
8/6
8/6
8/6
8/6
9/6
9/6
9/6
10/6

20h30
16h30
19h
19h
19h30
21h
19h
19h
19h
20h

Vasco x Internacional
Palmeiras x Atlético PR
Grêmio x Fortaleza
Cruzeiro x Corinthians
Ceará x Bahia
Avaí x São Paulo
Santos x Atlético MG
Fluminense x Flamengo
CSA x Botafogo
Goiás x Chapecoense

PALESTRA - DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
- Tema: “Interdição e Tomada de
Decisão Apoiada”. Palestrante: Re
presentante do Núcleo Especia
li
zado do Idoso e da Pessoa com
Deficiência da Defensoria Pública
de SP. Dia: 13/6 (5ª Feira). Horário:
Abertura 13h30 | Início: 14 horas. Local: Auditório da ABADS Avenida Morvan Dias de Figueiredo,
2.801 - Vila Guilherme. Evento
Gratuito | Será emitido certificado.
Inscrições pelo link: https://tinyurl.
com/palestra-jun19.
CLUBE ESPERIA PROMOVE
JANTAR ESPECIAL PARA O
DIA DOS NAMORADOS - A data
mais romântica do ano está chegando e no dia 12 de junho (Dia dos
Namorados), o amor vai tomar conta do Esperia em uma noite muito
especial. Os casais mais apaixonados poderão desfrutar de um jantar com cardápio requintado e atrações musicais ao vivo. O jantar na
quarta-feira (12) de junho, às 20 horas, será aberto a não associados, o
evento contará com a participação
da cantora Kelly Glaubatti e um DJ
para animar ainda mais o evento.
No cardápio, entrada, prato principal, sobremesa e um gran finale
com uma encantadora mesa de encerramento completam as comemorações da Noite dos Namorados do
Clube. O jantar será no Salão Azul
do Clube Esperia que está localizado
na Avenida Santos Dumont, 1.313 Santana para mais informações ligue: (11) 2223-3300. Ou acesse:

RASPAGEM
DE TACOS
% 3483-6016

99780-6926

São Januário
Allianz Parque
Centenário
Mineirão
Castelão
Ressacada
Vila Belmiro
Maracanã
Rei Pelé
Serra Dourada

https://clubeesperia.com.br/evento/
noite-dos-namorados/
FESTA JUNINA LAR ANJO GA
BRIEL - No dia 9 de junho, das 10
às 16h30, haverá Festa Junina no
Lar Anjo Gabriel, apresentação do
Grupo Fênix (14 horas), apresentação das crianças sob a orientação das educadoras (16 horas). Terá
churrasco, doce, salgado, pipoca,
quentão, vinho quente, entre outras comidas típicas. Haverá também barracas de roupa, artesanato,
e muitas brincadeiras como pesca
e argolas. O Lar está localizado na
Rua Conselheiro Moreira de Barros,
497 - Entrada Franca.
ARRAIÁ DO SÃO PEDRO - Ocê
não vai ficar fora dessa! Venha festejar com a gente! Dia 29/6, a partir
das 12 horas - quadrilha - brinquedos - comidas típicas e muito mais!
Entrada 1 kg de alimento/ agasalho. Os alimentos e os agasalhos
arrecadados irão para o Instituto
Curumim. O Arraiá será na Rua
Alfredo Pujol, 905 - Para mais informações ligue: (11) 2976-6639.
71ª FESTA DE SANTO ANTÔ
NIO - Dias 8, 9, 15 e 16 de junho,
das 18 às 22 horas, grandiosa Festa
Junina. Tríduo de Santo Antônio
será nos dias 10, 11 e 12 de junho, às
20 horas, no dia 13 a festa será o dia
todo, missa às 8, 11, 15 horas e às
20 horas. Procissão às 20 horas, pelas ruas do bairro. A Festa de Santo
Antônio será na Rua Imbiras, 220 Vila Mazzei.

madrugada da última quintafeira (6), após os exames apontarem rompimento no ligamento do tornozelo direito. O
jogador saiu do Estádio Mané
Garrincha para um hospital em
Brasília, local do jogo, o corte foi
anunciado pela CBF às 2h10 da
manhã da quinta-feira (6).

5. São Paulo irá receber entre
os dias 10 e 15 de setembro o
World Skate Park Skateboarding
World Championship 2019. O
Campeonato Mundial de Skate
na modalidade Park, reunirá
cerca de 200 atletas da elite do
skate mundial nas categorias
feminina e masculina e garante a maior somatória de pontos
na seletiva para a Olimpíada de
Tóquio-2020. A competição dará
80 mil pontos ao vencedor, ou
seja, a pontuação máxima válida
para a corrida olímpica.

Serviço de Utilidade Pública
- Secr. Municipal de Esportes, La
zer e Recreação, Al. Iraé, 35, V. Cle
mentino, CEP: 04075-000, Pabx:
5088-6400, e-mail: esportes@
prefeitura.sp.gov.br, Clubes da
Cidade, Centros Desportivos
(CDM) e Depto. de Promoções
Esportivas, Lazer e Recreação;
- Secr. Estadual de Esportes,
Lazer e Turismo, Praça Antônio
Prado, 9, Centro, CEP: 01010904, Tel.: 3241-5822.
“Torcida Amiga” é expressão criada
e imortalizada, na crônica esportiva
paulista, pelo jornalista Ary Silva.
Inicialmente foi utilizada
em seu programa “Bola ao Ar”
na Rádio Bandeirantes e,
posteriormente, na TV e jornais.

QUERMESSE DE SÃO PEDRO
APÓSTOLO - Todos os finais de
semana de junho, das 18 às 23 horas. Várias barracas de comidas típicas, bebidas e doces no pátio da
igreja. Show de Prêmios no Salão
Paroquial. Música ao vivo com:
Lucas Lenner, Léo Arann, Thiago
Ferraz, Rafael Reis e Guilherme,
Descendo a Serra, Vini & Pedrinho,
Larissa Tassi, Caio & Carlinhos e
Fábio César & Adriano. O pároco,
Padre Edimilson da Silva aproveita para convidar para Novena de
São Pedro, que começa no dia 20
de junho. A paróquia está localizada na Rua Maria Amália Lopes de
Azevedo, 222 A - Tremembé. Para
mais informações ligue: (11) 22032159 ou acesse: https://paroquia
saopedrodotremembe.com.br/ e nas
nossas redes sociais.
V FESTA JUNINA BENEFICEN
TE DA ASA - Acontecerá nos dias 8 e
9 de junho de 2019, das 12 às 17 horas,
nas dependências do Centro Dia Para
Idosos, localizado na Rua Professor
Dorival Dias Minhoto, 231. Para mais
informações ligue: (11) 2236-1418.

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO
Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana
Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

ENTRADA FRANCA

SEBASTIÃO ROCHA
EMPREITEIRO
Serviço de pedreiro, pintor,
pisos, azulejos, telhados, encanamento e reforma em geral
96295-6633
97118-3103

CHAVEIRO HAMYR CREDENCIADO GOLD
Abertura Auto - Residência - 24 horas (plantão).
Atendimento em domícilio com cópias na hora.
Travas de Segurança - Chaves - Fechaduras.
Rua Alfredo Pujol, 565 (banca de jornal)

e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com

2208-2859

Rodrigues
98501-5422

(11)

Serviços de Manutenção, Pintura, Elétrica,
Hidráulica, Reformas e Serviços em Geral

Rua Benvinda Catarina de Jesus, 149 - Imirim
Orçamento sem compromisso

SENHORES
LEITORES:
Atenção antes de
contratar um serviço!
Não é de nossa
responsabilidade o
conteúdo dos anúncios
publicados nem
a idoneidade
dos anunciantes

