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ÚLTIMAS - Levantamento da Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP) aponta que presentes populares de Dia dos 
Namorados têm alta incidência de tributos. É o caso do perfume 
importado, cuja carga tributária chega a 78,99%. Isso significa 
que, de um perfume de R$ 400, aproximadamente R$ 316 são 
destinados, exclusivamente para o pagamento de impostos, taxas 
e contribuições. O perfume nacional, que por ser produzido no 
país poderia ter tributação menos pesada, tem carga tributária de 
69,13% - ou seja, mais de dois terços do preço de uma fragrância 
tipicamente brasileira é de imposto. O Dia dos Namorados já é a 
terceira data mais importante do calendário varejista.

ÚLTIMAS - A inadimplência do consumidor subiu 4,8% em maio na 
comparação com abril, já descontados os efeitos sazonais, segundo 
os dados nacionais da Boa Vista. Em relação a maio do ano passado, 
contudo, o indicador recuou 0,6%. Com isso, ele acumula queda de 
5,9% no ano e 2,5% no acumulado de 12 meses (junho de 2018 até 
maio 2019 frente aos 12 meses anteriores). Regionalmente, na 
análise acumulada em 12 meses, todas as regiões ainda registram 
queda: Centro-Oeste (-4,0%), Norte (-3,1%), Nordeste (-2,8%), Sul 
(-5,4%) e Sudeste (-1,4%). A queda da inadimplência observada 
desde o final de 2016 pode ser explicada pela maior cautela das 
famílias, pela capacidade de endividamento dos consumidores.

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

Prefeitura anuncia para final de 
2020 nova ponte da Marginal Tietê

As obras de constru-
ção da nova ponte na 
Marginal Tietê foram ini-
ciadas e o prefeito Bruno 
Covas, durante o Mutirão 
nos Bairros, em Pirituba, 
no último sábado (8), ga-
rantiu a entrega da obra 
para o final de 2020.

Reivindicação anti-
ga da po pulação das zo-
nas Norte e Oeste, a pon-
te para interligação entre 
as regiões de Pirituba e 
da Lapa estava em fase 
de serviços prelimina-
res, com implantação dos 
desvios de tráfego, inicia-
dos no dia 24 de maio de 
2019 para a realização 
das obras que se inicia-
ram no último dia 6 de ju-
nho. A primeira etapa da 
obra, prevista para durar 
18 meses, fará a interliga-
ção entre os dois bairros, com a 
implantação de uma ponte du-
pla com 3 faixas de rolamento 
de cada lado, sendo duas exclu-
sivas para veículos e uma para 
ônibus, além de uma ciclovia.

Unindo regiões

A ponte terá início na 
Avenida Raimundo Pereira de 
Magalhães, na altura do con-
domínio Projeto Bandeirante, 
e seguirá pela Vila Anastácio 
até a Rua Campos Vergueiro. 
Tendo em vista o crescente 
adensamento da região, o em-
preendimento trará melhorias 
para a mobilidade urbana da 

Zona Oeste da cidade, benefi-
ciando cerca de 115 mil pes-
soas que utilizarão a ponte 
diariamente.

Além da construção da pon-
te, o projeto completo consis-
te na implantação de três qui-
lômetros de ligação viária, com 
três faixas de circulação em 
ambos os sentidos, sendo uma 
faixa exclusiva para ônibus. 

O trecho da Avenida Rai-
mundo Pereira de Magalhães 
que percorre a Vila Anastácio, 
atual gargalo de saída do bair-
ro da Lapa para a Marginal 
Tietê, será alargado e recebe-
rá melhorias em toda a sua ex-
tensão. Uma nova passagem 
inferior será construída sob a 

linha férrea da CPTM, com fai-
xas para veículos, ônibus, pas-
seio para pedestres e ciclovia. 
Também estão previstas a cons-
trução de um binário de aces-
so ao Terminal Lapa e obras de 
900 metros de galerias de dre-
nagem para garantir a captação 
adequada das águas pluviais.

O valor do contrato, englo-
bando as obras viárias e de dre-
nagem é de R$ 200 milhões. 
Além desses valores, também 
são previstos gastos com desa-
propriações, enterramento de 
redes, compensações ambien-
tais e fiscalização da obra. O 
valor total do empreendimen-
to está estimado em R$ 386,5 
milhões.  
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Ponte entre Pirituba e Lapa é anunciada para 2020

Música de incentivo às mulheres amantes do Futebol foi 
gravada na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha 
Na última sexta-feira (7), come-

çou a Copa do Mundo de Futebol 
Feminino, o hit “Jogadeira” foi 
gravado no estúdio da Fábrica de 
Cultura Vila Nova Cachoeirinha. É 
possível ouvir a música pela pági-
na da Fábrica de Cultura nas redes 
sociais.

A canção foi composta por Cacau, 
que hoje atua no Corinthians, e 
Gabriela Kivitz, ex-jogadora e atu-
al comunicóloga, foi criada para in-
centivar as mulheres que amam o 
Futebol a acreditarem em si mes-
mas. “Qual é, qual é?! / Futebol não 
é pra mulher / Eu vou mostrar pra 
você mané/ Joga a bola no meu pé”, 
diz o refrão da música. 
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Hit “Jogadeira”

Mulheres passaram 40 anos sem poder jogar 
Futebol por causa de uma legislação brasileira

Durante a Era Vargas as 
mulheres foram proibidas de jo-
gar Futebol, mas também de to-
dos os esportes que eram consi-
derados masculinos. De acordo 
com o Decreto-Lei 3.199 de 14 
de abril de 1941, que foi cria-
do pelo Conselho Nacional de 
Desporto capítulo IX ART. 54 
“Às mulheres não se permitirá 
a prática de desportos incompa-
tíveis com as condições de sua 
natureza, devendo, para este 
efeito, o Conselho Nacional de 
Desportos (CND) baixar as ne-
cessárias instruções às entida-
des desportivas do país”, o ar-
tigo ficou vigente até o ano de 
1983.

Somente no fim da década de 
70 que a lei que proibia as mu-
lheres de jogarem Futebol, foi 
revogada, mas podemos ver o re-
flexo desse decreto até os dias 
atuais, pois há pouco investi-
mento, tanto dos patrocinadores 
quanto dos clubes de futebol.

Somente em 1983 a modali-
dade foi regulamentada. Em 1991 
aconteceu a primeira Copa do 
Mundo Fifa de Futebol Feminino, 
mas o tratamento da CBF com 
o time feminino era amador. O 
Brasil teve menos de um ano de 
preparação e foi eliminado na 
primeira. Em 1996 os Jogos de 
Atlanta marcaram a estreia do 
Futebol Feminino em Olimpíadas. 
A Seleção Bra sileira terminou os 
jogos na quarta colocação.

No ano de 1999 a seleção ga-
nhou a medalha de bronze na Copa 
do Mundo dos Estados Unidos. 

No ano 2000, o Brasil foi meda-
lhista de ouro no Pan de Santo 
Domingo. Em 2004 ganhou a me-
dalha de prata nas Olimpíadas da 
Grécia. Em 2007 ganhou o Pan-
Americano do Rio, no mesmo ano 
ficou em segundo lugar na Copa 
do Mundo Feminina na China. 
Nas Olimpíadas de Pequim 2008 
ganhou a medalha de prata. Em 
2015 ganhou o Pan-Americano do 
Canadá. 

Há uma exposição no Mu-
seu do Futebol de São Paulo, 
localizado no estádio do Paca-
embu,que mostra a história de 
luta e resistência da modalidade 
no Brasil. A exposição “Contra-
Ataque”, é a história de luta e 
resistência da modalidade no 
Brasil.

A exposição mostra os 
anos de proibição do Futebol 
Feminino no País (de 1941 a 
1983), passando pela evolução 
do uniforme para as mulheres 
e destaca personalidades não 
só da Seleção Brasileira, mas 
também da arbitragem e da 
imprensa esportiva. A exposi-
ção ficará disponível até o dia 
20 de outubro de 2019. O mu-
seu fica aberto das 9 às 17 ho-
ras, o horário é sujeito a altera-
ção conforme a agenda de jogos 
no estádio.

O Museu do Futebol está 
localizado na Praça Charles 
Miler, s/nº - Pacaembu. Para 
mais informações acesse: http:// 
contraataque.museudofutebol.
org.br/?%2Fcontra-ataque
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Conselho Nacional de Desportos proibiu jogos de Futebol Feminino em todo o País, 
com a justificativa de que “aquele esporte não combinava com a formação física do 

belo sexo”. Na imagem, a equipe do Corinthians de Pelotas, na década de 1950Seleção Brasileira Feminina de Futebol estreia com 
vitória em cima da Jamaica e Cristiane faz história

A Seleção Brasileira venceu 
a Jamaica com tranquilidade, já 
a seleção jamaicana era conside-
rada a adversária mais tranqui-
la da fase de grupos. Com três 
gols da atacante Cristiane, que 
entrou para a história da Copa 
do Mundo com o hat-trick. Além 
dessa marca recente, Cristiane 
tem outras, ela se tornou a jo-
gadora mais velha da história a 
conseguir três gols na competi-
ção - entre homens e mulheres 
-, superando Cristiano Ronaldo. 
A camisa 11 do Brasil conseguiu 
o feito com 34 anos e 25 dias, e 
o 7 português havia conseguido 
com 33 anos e 130 dias. 

Cristiane também foi a pri-
meira jogadora da história a 

fazer gols em três Mundiais di-
ferentes (2007, 2011 e 2019) 
e a terceira a conseguir um 

hat-trick pela Seleção Brasileira 
na competição, depois de Pre-
tinha e Sissi.

Foto: Assessoria CBF

Autora dos três gols contra a seleção jamaicana 
comemorando com as companheiras

Copa do Mundo Futebol Feminino

Último confronto da Seleção Brasileira 
Feminina de Futebol é contra a Itália

O Brasil está no grupo C, 
junto com Austrália, Itália e 
Jamaica e para fechar a fase 
de grupos, o Brasil enfrentará 
a Itália, no dia 18, às 16 horas, 
em Valenciennes. O último due-
lo diante da Itália aconteceu no 
Torneio das Nações, em 2016, 
em Manaus. Na oportunidade o 
Brasil venceu por 5 a 3.

O estádio

O Stade du Hainaut, fica lo-
calizado em Valenciennes, na 
França, e é mais utilizado para 
jogos de Futebol e é casa do 
Valenciennes FC. Tem uma ca-
pacidade de 25.172 espectadores 
para jogos de Futebol, mas sua 
capacidade pode ser estendida 
para até 35 000 em shows.
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Stade du Hainaut, em Valenciennes, na França

Copa do Mundo Futebol Feminino

Brasil perde de virada para a Austrália e irá decidir 
vaga para as oitavas de final contra a Itália

Na tarde da última quin-
ta-feira (13), às 13 horas, no 
Stade de la Mosson, na França, 
o Brasil perdeu de virada para 
a Austrália. No primeiro tem-
po a Austrália começou pressio-
nando a saída de bola da Seleção 
Brasileira, mas o Brasil não se 
abateu e se encontrou. Aos 25 mi-
nutos da primeira etapa, Letícia 
Santos foi puxada na camisa 
por Knight. A árbitra, Esther 
Staubli, marca pênalti, na co-
brança Marta converteu, Brasil 
1 x 0 Austrália. Aos 36 minu-
tos Tamires deu uma caneta em 
Gielnik, tocou para Debinha que 
foi ao fundo e cruzou. Cristiane 
sobe mais alto que a defesa aus-
traliana e marca o segundo gol 
do Brasil. Aos 46 Foord diminuiu 
a vantagem brasileira e marcou 
o gol aproveitando a falha da za-
gueira Mônica que não fez o cor-
te de cabeça.

No segundo tempo o 
Brasil voltou com duas subs-
tituições, Luana no lugar de 
Formiga, que já tinha ama-
relo, e Ludmila no lugar de 
Marta que voltou de uma le-
são na coxa. As australianas 
foram para cima do Brasil 
com tudo e o Brasil cedeu 

a pressão. Aos 13 minutos 
Logarzo cruza, e a bola não 
desvia e acabou enganando a 
goleira Bárbara. Aos 21 minu-
tos Mônica desviou contra o 
próprio gol e fez Austrália 3 x 
2 Brasil. A seleção tentou bus-
car o empate, mas sem criati-
vidade, viu a Austrália domi-
nar a partida. 

Nos minutos finais, An-
dressa Alves se enrolou com 
uma marcadora e caiu na área. 
A árbitra consultou o VAR pela 
comunicação, mas não checou 
o lance no monitor e mandou 
o jogo seguir. No final do jogo, 

o técnico Vadão e a meia Marta 
reclamaram bastante.

O Brasil continua com três 
pontos e irá decidir a vaga nas 
oitavas de final do Mundial na 
próxima terça-feira (18), contra 
a Itália, às 16 horas, no Stade 
du Hainaut, em Valenciennes, 
na França.

Formiga está fora do último 
jogo, pois terá que cumprir sus-
pensão automática porque levou 
cartão amarelo nas duas partidas 
disputadas nesta Copa do Mundo. 
Marta se tornou a primeira entre 
homens e mulheres a marcar em 
cinco Mundiais diferentes.
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Marta marcou gol e quebrou recordes, mas o Brasil perdeu de 3 a 2
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