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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)

SEBASTIÃO ROCHA
EMPREITEIRO

Serviço de pedreiro, pintor, 
pisos, azulejos, telhados, enca-

namento e reforma em geral
96295-6633
97118-3103

1. O GP da Toscana acontece nes-
te final de semana, no Circuito 
Mugello. O 1º treino livre acon-
tece na sexta-feira (11) de setem-
bro, às 6 horas, o 2º treino acon-
tece também na sexta-feira, às 
10 horas, o terceiro treino será 
no sábado (12) de setembro, às 7 
horas, e às 10 horas, será o trei-
no classificatório. Para no domin-
go (13) de setembro, acontecer a 
corrida às 10h10. 


2. A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) anunciou 
que haverá equiparação em re-
lação aos pagamentos das diá-
rias feitos aos jogadores e as jo-
gadoras das Seleções Brasileiras 
Principais. A divisão do prêmio 
também será igualitária em re-
lação aos prêmios de Olimpíadas 
e, com a mesma proporção 
no caso de prêmios repassa-
dos pela Fifa, como em Copas 
do Mundo. “Desde março des-
te ano, a CBF fez uma igualda-
de de valores em relação a prê-
mios e diárias entre o Futebol 
masculino e feminino. Ou seja, 
as jogadoras ganham a mesma 
coisa que os jogadores durante 
as convocações. Aquilo que eles 
recebem por convocação diária, 
as mulheres também recebem. 
Aquilo que elas vão ganhar pela 
conquista, ou por etapas das 
Olimpíadas ano que vem será o 
mesmo que os homens vão ter”, 
revelou o Presidente.


3. A CBF anunciou premia-
ção de Jogador do Mês para 
Brasileirão Série A e B, o atle-
ta com melhor desempenho nas 
partidas de um único mês será 
premiado. O dono do troféu será 
definido após a votação dos jor-
nalistas e comentaristas sele-
cionados para as duas divisões. 
Foram chamados profissionais 
de imprensa abrangendo ve-
ículos de todo o país. Thiago 
Galhardo, do Internacional, foi 
eleito o Jogador do Mês de agos-
to no Brasileirão Série A com 
Gols: 4 Assistências: 2 - Jogos: 6 
- 5 vitórias e 1 derrota (83,3% de 
aproveitamento). Léo Gamalho, 
do CRB, foi eleito o Jogador do 
Mês de agosto da Série B com 
Gols: 6 Assistências: 1, Jogos: 7 
- 3 vitórias, 3 empates e 1 derro-
ta (57% de aproveitamento).


4. Na última quarta-feira (9), o 
São Paulo recebeu o Bragantino 

no estádio do Morumbi, e come-
çou pressionando o time visitan-
te, e minutos depois o jogo ficou 
equilibrado com os dois times 
buscando alternativas ofensi-
vas, porém, o São Paulo estava 
um pouco melhor. Com o pas-
sar do tempo o Tricolor teve 
mais controle de jogo, mas não 
criava chances claras de gols, e 
o Bragantino teve mais dificul-
dade para atacar. Aos sete mi-
nutos do segundo tempo, o vo-
lante Raul apareceu dentro 
da área para aproveitar o pas-
se de Arthur e abrir o placar 
para o Bragantino. Após o gol, 
o Bragantino passou a usar me-
lhor os contra-ataques e teve 
chances claras de ampliar. Aos 
16 minutos Claudinho cruzou, 
e a bola desviou no atacante 
Luciano. O Bragantino pediu 
toque de mão dentro da área. E 
o VAR entrou em ação para revi-
sar o lance, cartão amarelo para 
Luciano, aos 18 minutos o meia 
Claudinho cobrou para fora. 
Aos 32 minutos Luciano empa-
ta o jogo, aos 45, o zagueiro Léo 
derrubou o lateral Aderlan na 
área. O atacante Artur foi para 
a cobrança e também desperdi-
çou. O São Paulo empatou por 1 
a 1 com o Red Bull Bragantino.


5. O Santos recebeu o Atlético-
MG na Vila Belmiro e o jogo foi 
empolgante, o Galo começou 
pressionando e o Peixe respon-
deu assustando o goleiro Rafael. 
Aos 15 minutos, o goleiro do 
Atlético-MG Rafael saiu da área 
em lançamento do Santos, fez 
falta dura em Marinho e acabou 
expulso. O ídolo Victor, entrou, 
ele não jogava há seis meses. 

Aos 21 minutos, o meia Arthur 
Gomes abriu o placar. Aos 26 
Arthur Gomes tentou uma jo-
gada individual na entrada da 
área, tentou tirar Júnior Alonso 
da jogada, mas a bola bate no 
braço do volante. O VAR en-
trou em ação e o árbitro  man-
dou seguir o jogo. Aos 34 minu-
tos, o meia Franco empatou o 
jogo. Aos 38 minutos o atacan-
te Marinho vira o placar. No se-
gundo tempo, o Santos domi-
nou o jogo e teve facilidade nos 
contra-ataques. Aos 12 minu-
tos Arthur Gomes disputa com 
Mariano na área, cai no chão 
e reclama de pênalti, o árbitro 
conversa com o VAR e manda 
o jogo seguir. Aos 26 minutos 
Marinho recebe a bola no cam-
po de ataque, o assistente levan-
ta a bandeira na hora que a bola 
entra no gol. Após análise do 
VAR, Wagner Magalhães é in-
formado que o impedimento de 
Marinho foi assinalado correta-
mente. Aos 31 minutos, o clima 
esquentou e Jorge Sampaoli, 
técnico do Atlético Mineiro, re-
cebe cartão amarelo no banco 
de reserva. Pablo Fernández, 
preparador físico do Galo, rece-
be o cartão vermelho. Cuca con-
tém Pablo, que fica exaltado na 
beira do campo. Arzul, prepara-
dor de goleiros do Santos, tam-
bém é expulso. Aos 52 minutos 
o árbitro revê o lance e assinala 
pênalti em cima de Marinho que 
ampliou o placar para o Santos.  
o Santos venceu o Atlético-MG 
por 3 a 1.


Serviço de Utilidade Pú bli ca - 
Secr. Municipal de Es portes, 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, Bom-Dia”  
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.

Foto: Ivan Storti/Santos F.C

Marinho comemora gol em libras 

10ª rodada
Campeonato Brasileiro 2020

 Dia Hora Equipes L o c a l

12/9 16h30 Athletico-PR x Coritiba Arena da Baixada 
12/9 19h Santos x São Paulo Vila Belmiro 
13/9 16h Fluminense x Corinthians Maracanã               
13/9 16h Grêmio x Fortaleza Arena do Grêmio 
13/9 18h Atlético-MG x Bragantino Mineirão
13/9 18h Bahia x Atlético-GO Pitaçu
13/9 18h Ceará x Flamengo Castelão 
13/9 18h Goiás x Internacional Serrinha 
13/9 19h45 Palmeiras x Sport Allianz Parque
13/9 20h30 Botafogo x Vasco Nilton Santos

SENHORES 
LEITORES

Atenção antes 
de negociar ou 
contratar um 

serviço! Não é 
de nossa 

responsabilidade 
o conteúdo 

dos anúncios 
publicados nem 

a idoneidade dos 
anunciantes

Secretaria de Transportes Metropolitanos intensifica 
ações de combate ao coronavírus no Metrô, CPTM e EMTU

Devido aos questionamentos  
dos leitores sobre a limpeza dos 
transportes públicos, na edição 
2923 falamos sobre a limpeza 
nos terminais e ônibus que são 
supervisionados pela SPTrans. 
Nesta edição traremos uma po-
sição sobre as ações de combate 
ao coronavírus no Metrô, CPTM 
e EMTU, através da Secretaria 
de Transportes Metropolitanos 
(STM). Os procedimentos de 
limpeza estão sendo realizados 
internamente nos trens. A se-
cretaria ainda informa que tem 
dialogado, diariamente com sis-
temas de Metrô de todas as par-
tes do mundo, para implemen-
tar as medidas de combate ao 
coronavírus.

A STM e as empresas li-
gadas a ela - EMTU, CPTM e 
Metrô - vêm buscando soluções 
para uma higienização rápida e 
eficaz de trens, ônibus, estações 
e terminais. Nos últimos meses, 
testou e colocou em funciona-
mento soluções inovadoras, vi-
sando a segurança de seus cola-
boradores e dos passageiros.

Além disso, a STM está com 
“Operação Monitorada” desde o 
início da quarentena. A operação 
é avaliada ininterruptamente, 
sobretudo em horários de pico 
e, quando constatada a necessi-
dade de mais trens nas linhas da 
CPTM e do Metrô, eles são ime-
diatamente injetados para bus-
car evitar aglomerações. A oferta 
chega a 100% da frota em algu-
mas linhas nos horários de pico, 
mesmo com a queda expressiva 
na demanda, em torno de 60%, 
em comparação com o funciona-
mento antes da pandemia. Veja 
abaixo algumas medidas que a 
STM e as empresas de transpor-
tes estão executando:

A STM intensificou as me-
didas de higienização dos veícu-
los e estações, com ampliação da 
frequência de limpeza de assen-
tos, pisos, corrimãos, maçane-
tas, etc com álcool 70%, ou so-
lução de água sanitária, além 
de outras medidas listadas a se-
guir. Higienização dos banhei-
ros das estações e dos terminais, 

assim como a reposição de itens 
como: sabonete, papel higiênico 
e papel toalha. A STM impulsio-
nou as estratégias de informa-
ção aos passageiros com cam-
panhas educativas, materiais 
informativos sobre as medidas 
de prevenção e controle do novo 
coronavírus (covid-19).

 
Metrô

Por conta da pandemia, além 
da limpeza profunda realizada 
durante a madrugada, o Metrô 
ampliou o trabalho de limpe-
za que já era feito durante todo 
o período de operação, como: 
bilheterias, bloqueios, corri-
mãos e, principalmente os trens 
são limpos e higienizados com 
maior frequência e foi implan-
tada a limpeza entre viagens. 
Metrô fornece todo o supor-
te necessário para os funcioná-
rios trabalharem com seguran-
ça, máscaras para uso e troca, 
além de álcool em gel, óculos de 
proteção e roupas especiais. O 
Metrô testou um sistema inte-
ligente que afere a temperatu-
ra corporal dos passageiros que 
passam pelas catracas de entra-
da do local e verifica se eles es-
tão usando máscaras faciais. O 
Metrô também testou o uso de 
lâmpadas UV para higienizar os 
trens.

CPTM

Assim como no Metrô, na 
CPTM os trens também pas-
saram a ser higienizados no fi-
nal da viagem, em cada ponta 
da linha.  A limpeza das esta-
ções e de todos os equipamen-
tos de maior contato, como: 
bilheterias, bloqueios, corri-
mãos, maçanetas foi intensifi-
cado ao longo de todo período 
de operação. Além disso, é fei-
ta a limpeza profunda de trens 
e estações no encerramento da 
operação.

EMTU

As operadoras das linhas de 
ônibus intermunicipais, inten-
sificaram a limpeza dos ônibus 
nas garagens e ampliaram a hi-
gienização para o término das 
viagens. Os funcionários da lim-
peza receberam roupas espe-
ciais de proteção, além do uso 
de produtos mais eficazes. Aos 
motoristas foram distribuídas 
máscaras de proteção e álco-
ol em gel. Foram instalados to-
tens de álcool em gel em 13 ter-
minais na região metropolitana 
de São Paulo e em estações do 
VLT na Baixada Santista. Ações 
em terminais, distribuíram 
máscaras e kits de higiene para 
passageiros.

Foto: AGZN

Ações de combate ao coronavírus, são intensificadas no transporte coletivo

“Telê Santana - Meio Século de Futebol Arte” ganha 
exibição nas redes sociais do Museu do Futebol

A sessão Cinema na Rede des-
se sábado (12/9), apresenta um 
documentário sobre um dos mais 
importantes treinadores e jogado-
res da história do Futebol brasi-
leiro, Telê Santana. Em parce-
ria entre o Museu do Futebol e 
CINEfoot, o filme “Telê Santana 
- Meio Século de Futebol Arte” 
será exibido no Facebook e no 
YouTube, a partir das 21h30. Um 
pouco antes, às 20h30, três convi-
dados especiais participam de um 
bate-papo sobre Telê: Ana Carla 
Portella, jornalista e uma das dire-
toras do documentário; Alexandre 
Giesbrecht, autor do livro São 
Paulo Campeão da Libertadores 
1992 e Andreas Kisser, músico da 
banda Sepultura e torcedor são
-paulino. A mediação é da jorna-
lista Beatriz Bauer.

O Museu do Futebol é uma 
instituição da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa do 
Governo do Estado de São Paulo.

Com depoimentos de fami-
liares, amigos, parceiros e joga-
dores que estiveram por toda a 
carreira de Telê, o documentá-
rio narra a trajetória do “mes-
tre” durante os cinquenta anos 

que atuou nas quatro linhas, 
apresentando um personagem 
de personalidade forte e polêmi-
co dentro e fora dos campos. Dos 
tempos como jogador, passan-
do pelas Copas de 82 e 86, até 
chegar as glórias no São Paulo 
Futebol Clube, onde se consa-
grou e criou a chamada “Era 
Telê”. Dirigido por Ana Carla 
Portella e Danielle Rosa, o filme 
é uma boa opção não só, para os 
admiradores de Telê Santana, 
mas para todos os aficionados 
pelo Futebol brasileiro.

Sorteio

Durante a live, a documen-
tarista Ana Carla Portella sor-
teará a flâmula e a réplica da 
taça entregue aos Campeões 
Mundiais de 92 pelo São Paulo, 
em evento de homenagem. Para 
participar do sorteio, só aces-
sar o Instagram do Museu do 
Futebol e conferir as regras.

Clique no link: https://www. 
instagram.com/p/CEzlkceHHgO/ 
?igshid=imgj2jhh62xe

O filme e bate-papo se-
rão nos seguintes canais: 

No Youtube: https://www.youtube. 
com/watch?v=1sie6Rt4-BI& 
feature=youtu.be

No Facebook: https://www.
facebook.com/museudofutebol/ 
v ideos /964646294053770 / 
https:/ /pt-br.facebook.com/
CINEfoot/

https://www.facebook.com/
acervodabola/

Foto: Divulgação

Neste sábado (12/9) às 21h30, 
o programa Cinema na Rede 

apresenta filme sobre a história 
de Telê Santana, um apaixonado 

pela arte de jogar

Calçada quebrada causa transtorno 
aos moradores do bairro

Na última semana recebe-
mos uma reclamação de mora-
dores do bairro Vila Nivi, rela-
tando uma calçada totalmente 
quebrada na Rua Baltazar de 
Moraes, 291. Os moradores que 
entraram em contato com a re-
dação não sabem dizer, se é uma 
obra da Prefeitura que será re-
alizada, ou a calçada foi quebra-
da irregularmente por alguém. 

Entramos em contato com a 
Prefeitura de São Paulo e, por 
meio da Subprefeitura Santana/
Tucuruvi, foi informado que 
a obra na calçada citada não é 
realizada por esta administra-
ção regional e o proprietário 
será notificado a regularizar o 
passeio. 

Em caso de más condições 
do passeio de propriedade parti-
cular, o infrator é multado por 
meio da Lei nº 15.442/2011 e in-
timado a regularizar o passeio. 
Se, no prazo de 60 dias a calça-
da for readequada corretamen-
te, a multa é cancelada. O valor 
atualizado da multa é R$ 456,15 
por metro linear. 

Foto: Divulgação/cedida pelo leitor

Proprietário será notificado para regularizar a calçada

Vila Nivi Anunciada a retomada de obras do 
Rodoanel Norte com lançamento de Edital

Após amplo estudo rea liza-
do pela Secretaria de Lo gís tica e 
Transportes e pelo IPT (Instituto 
de Pesquisas Tec nológicas), as 
novas obras vão seguir cronogra-
mas próprios, considerando que 
cada lote se encontra em um de-
terminado estágio. “Os lotes 2, 
4 e 5 estão mais adiantados. Por 
isso, vão ser concluídos num pra-
zo de 15 meses. Os demais lo-
tes têm previsão de dois anos”, 
disse Paulo Cesar Tagliavini, 
Superintendente do DER (De-
partamento de Estradas de 
Rodagem). Raio-X da nova obra: 

Lote 1 (Liga o Trecho Oeste, 
con fluência com a Avenida Rai-
mundo Pereira Magalhães)
Custo: R$ 524.717.135,34
Prazo: 24 meses

Lote 2 (Passa pela Avenida 
Inajar de Souza)
Custo: R$ 193.567.355,60
Prazo: 15 meses

Lote 3 (Serra da Cantareira)
Custo: R$ 350.012.679,66
Prazo: 24 meses

Lote 4 (Passa pela Rodovia 

Fernão Dias)
Custo: R$ 136.076.284,48
Prazo: 15 meses

Lote 5 (Guarulhos)
Custo: R$ 105.069.580,98
Prazo: 15 meses

Lote 6 (Entre Guarulhos e Arujá, 
liga ao Trecho Leste, Rodovia Dutra)
Custo: R$ 286.632.227,62
Prazo: 24 meses

Total (100% do Rodoanel 
concluído)
Custo: R$ 1.590.075.263,68

ADVOGADA

Especialista em  
Direito Civil

thayanimelo@adv.oabsp.org.br

11 93704-7925

OAB/SP 340.237
Thayani Melo dos Santos

Precisa-se de 
mecânicos geral 
C/ experiência na região da 
Zona Norte enviar currículo 

luciana@peghasus.com.br ou 
via whatsApp 2233-7279F: 2228-7731 / 94081-0328

www.arotrans.com.br / contato@arotrans.com.br


