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ADVOGADOS ASSOCIADOS

MATALLO 
ALVES & KAVAGUTI

1. Na noite da última quarta-
feira (12), o Santos recebeu o 
Corinthians na Vila Belmiro, que 
chegou com fôlego, mas o Timão 
estava bem posicionado e difi-
cultou o jogo. O Santos tentou ir 
para cima e levou perigo ao gol do 
Timão. No segundo tempo O Time 
da Vila voltou com mais disposi-
ção e aumentou a pressão, e não 
deixou o Corinthians jogar. Aos 
13 minutos o atacante Marinho 
tocou para o volante Pituca, que 
abriu para o lateral Jorge, tocou 
para o atacante Soteldo na grande 
área. O atacante rolou para trás, e 
o lateral Jorge não dominou, po-
rém o atacante Eduardo Sasha 
abriu o placar. O Corinthians pa-
rou na marcação e não criou chan-
ces para o empate.



2. Na última quarta-fei-
ra (12), a Fede ração Inter-
nacional de Vôlei (FIVB) 
confirmou a tabela com 
os horários dos jogos da 
Copa do Mundo de Vôlei 
de 2019. A Copa será reali-
zada em oito cidades-sede 
do Japão. A competição fe-
minina será entre os dias 
14 e 29 de setembro em 
Yokohama, Hamamatsu, 
Sap poro, Toyama e Osaka, 
e entre os dias 1º e 15 de 
outubro será a masculi-
na, em Fukuoka, Nagano 
e Hiroshima.


3. Na última quinta-feira (13), 
em Tóquio, a Seleção Brasileira 
Feminina de Vôlei superou a 
Sérvia por 3 a 0 - parciais de 

25/23, 25/21 e 25/15 - e deu mais 
um passo rumo às finais da Liga 
das Nações. O destaque do jogo 
foi a Gabi Letal com 21 pontos 
na conta, da nona vitória (em 12 
compromissos) do time. A seleção 
entra em quadra na próxima ter-
ça-feira (18) contra a Itália, desta 
vez em Ankara, na Turquia.


4. A retirada dos ingressos para 
a Copa América, no Memorial 
da América Latina, tem causa-
do dor de cabeça para os torcedo-
res que compraram os ingressos. 
Na quarta-feira (12), a demora 
chegou a duas horas. A dispu-
ta começa nesta sexta-feira (14), 
21h30, entre Brasil e Bolívia, no 
Morumbi. O posto tem 32 gui-
chês e funciona de domingo a do-
mingo, das 10 às 20 horas, e os 
ingressos podem ser retirados 
até quatro horas antes dos jogos. 
A retirada vai até 7 de julho, dia 
da final da competição.


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 
Ci dade, Centros Des portivos 
(CDM) e Depto. de Promoções 
Esportivas, Lazer e Recreação; 
- Secr. Estadual de Esportes, 
Lazer e Turismo, Praça Antônio 
Prado, 9, Centro, CEP: 01010-
904, 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.

10ª rodada

Campeonato Brasileiro 2019

 Dia  Equipes L o c a l

14/6  Grêmio x Vasco Arena do Grêmio
14/6  Cruzeiro x Botafogo  Mineirão
14/6  Fortaleza x Avaí Castelão
14/6  Corinthians x CSA Arena Corinthians
14/6  São Paulo x Palmeiras Morumbi
14/6  Flamengo x Goiás
14/6  Fluminense x Ceará
14/6  Chapecoense x Atlético MG Arena Condá
14/6  Bahia x Santos Fonte Nova
14/6  Atlético PR x Internacional Arena da Baixada 

Foto: FIVB / Divulgação

Gabi foi o destaque da nona vitória da 
Seleção Brasileira Feminina de Vôlei

Está chegando na Zona Norte de SP um jeito novo, diferente e inovador de trabalhar 
para suprir suas necessidades sem precisar atravessar a cidade.

Você sabe o que é um coworking? É um novo estilo de trabalho que se baseia no com-
partilhamento de um espaço e recursos de escritório, reunindo pessoas de diversas 
áreas e empresas. Além de ter inúmeras vantagens, é um ótimo lugar para networking.

No ZN Coworking teremos um espaço completo e estruturado, contaremos com: es-
paço compartilhado, salas privativas, sala de reunião, espaço para eventos, sala de 
jogos, área para café e refeições, monitoramento 24 horas, WI-FI rápido e seguro, 
recepção personalizada e muitos outros benefícios que nossos clientes poderão ter 
acesso.

Abriremos as portas no próximo sábado (dia 15/6) com uma inauguração que acon-
tecerá das 14 às 18 horas. Depois funcionaremos de segunda a sexta, das 9 às 21 
horas na Rua Pedro Doll, 555, tel:    3530-4484. Gostou e quer nos conhecer mais? 
Nos acompanhe pelo nosso site e redes sociais: 

https://www.zncoworking.com.br/
https://www.instagram.com/zncoworking/
https://www.facebook.com/zncoworking/


