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Bilheterias serão substituídas por pagamentos 
digitalizados a partir de 8 de outubro

A Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos do Estado de São 
Paulo (STM), anunciou um pla-
no de substituição das bilhete-
rias tradicionais que começa dia 
8 de outubro em duas estações: 
Belém, na Linha 3-Vermelha do 
Metrô e Granja Julieta, na Linha 
9-Esmeralda da CPTM. A expec-
tativa é que até o final de 2021, to-
das as demais bilheterias tenham 
as atividades encerradas. A redu-
ção de custos operacionais pode 
chegar a R$ 100 milhões anuais. 
Todos os funcionários das bilhe-
terias serão direcionados para ou-
tras atribuições dentro das esta-
ções da CPTM e do Metrô.

Poderá comprar o bilhete para 
ingresso no transporte pelo aplica-
tivo TOP, pelo WhatsApp com pa-
gamento por PIX, nas máquinas 
de autoatendimento dentro das 
estações e em estabelecimentos co-
merciais no entorno das estações. 
Os bilhetes BOM e BU (Bilhete 
Único) continuam funcionando 
normalmente e quem tiver adqui-
rido os antigos bilhetes de papel 
(edmonson) também poderá utili-
zar normalmente nas catracas.

A substituição acontecerá 
de forma gradativa para gerar o 
menor impacto possível para os 
passageiros:

•Etapa 1 (4 a 7/10): comunicação 
prévia sobre o encerramento das 
atividades das bilheterias nas es-
tações Belém na Linha 3-Vermelha 
do Metrô e Granja Julieta, na 
Linha 9-Esmeralda da CPTM;

•Etapa 2 (8 a 14/10): fecha-
mento parcial da bilheteria com 
funcionamento nos horários de 
pico (das 6 às 10 horas e das 16 
às 20 horas);

•Etapa 3 (a partir de 15/10): 
encerramento total das ativida-
des na bilheteria.

O cidadão será avisado com 
sinalizações especiais nas es-
tações, tanto nas bilheterias, 
como em toda a estação. Nos ca-
nais digitais, haverá uma ‘lan-
ding page’ com as explicações 
necessárias e os perfis nas re-
des sociais irão sanar todas as 
dúvidas que possam aparecer. 
Além disso, uma campanha di-
gital geo localizada, também irá 
impactar o cidadão pelas redes 
sociais e por SMS.

A substituição das bilhe-
terias tradicionais faz parte 
do plano de modernização dos 
meios de pagamento nos trans-
portes, iniciado em setembro 
de 2019. Uma das ações impor-
tantes para essa nova fase é o 
credenciamento de estabeleci-
mentos fora das estações para 
a venda dos bilhetes. O núme-
ro de locais credenciados tem 
aumentado gradativamente. 
Atualmente são cerca de 2 mil 
estabelecimentos em São Paulo 
e na Região Metropolitana. A 
projeção é chegar a 6 mil pontos 
até o fim de 2022.

Serviço:
Onde e como comprar os bilhetes:
WhatsApp oficial TOP (11 
3888-2200)
Compra até 5 bilhetes por tran-
sação. Forma de pagamento: PIX
Aplicativo TOP (Android e IOS)
Forma de pagamento: Crédito, 
Débito (consulte no app as ban-
deiras aceitas)
Máquinas de Autoatendimento 
(ATM)
Forma de pagamento: Débito
Estabelecimentos Comerciais 
Parceiros
Forma de pagamento: Débito, 
Crédito, Dinheiro (consulte no 
local a forma aceita)
Os estabelecimentos parceiros 
que fazem a venda do Bilhete 
Digital QR Code podem ser con-
sultados no site boradetop.com.br 
e são sinalizados com materiais 
de comunicação “Aqui tem TOP”
Baixe o Aplicativo TOP:
Google Play: https://play.google.
com/store/apps/details?id=br.
com.autopass.top
Apple Store: https://apps.apple.
com/app/id1542664234
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Usuários do Metrô devem ficar atentos para as mudanças 
na forma de adquirir passagens

Obras da Fábrica do Samba foram retomadas 
e planeja maior Carnaval em 2022

O novo espaço, que foi proje-
tado para trazer conforto e segu-
rança para o trabalho das Escolas 
de Samba, será utilizado por 
mais sete agremiações. A segun-
da etapa de obras da Fábrica do 
Samba foi iniciada em novembro 
de 2020. Ela compreende a finali-
zação dos sete galpões do Bloco C, 
com a realização de pintura, ins-
talação de sistemas elétricos e de 
hidráulica, implantação de estru-
turas metálicas, sistemas de se-
gurança e de combate à incên-
dios, instalação de elevadores, 
paisagismo, passeios e gradis.

Ao todo, a Fábrica do Samba 
é composta por 14 galpões, dis-
tribuídos em três blocos (Bloco 
A - 3 galpões, Bloco B - 4 gal-
pões e Bloco C - 7 galpões). Eles 
são áreas totalmente projetadas 
para as atividades de produção 
das Escolas de Samba. Cada gal-
pão conta com pé direito de 18 

metros, 4 mil m² de área cons-
truída, elevador social, eleva-
dor de carga para até 1,5 mil 
kg, cozinha, refeitório, banhei-
ros, vestiários, oficinas de serra-
lheria e marcenaria, ateliers de 
costura, doca para recebimento 
de materiais, espaço para reci-
clagem e área para modelagem 
dos carros alegóricos.

Os blocos A e B (que somam 
7 galpões), e parte do bloco C, 
foram finalizados em 2016. A 
Fábrica do Samba não pode ser 
totalmente executada dentro do 
primeiro contrato, uma vez que, 
o Corpo de Bombeiros exigiu a 
inclusão de sistema de sprinklers 
(dispositivo para combate à in-
cêndios), resultando na neces-
sidade de adequação do projeto. 
Por este motivo os trabalhos fo-
ram finalizados em 2016.

A readequação do projeto foi 
executada em 2017 e, em 2018, 

foi assinado novo Termo de 
Compromisso com o governo fe-
deral. A licitação para segunda 
fase das obras foi publicada em 
2020 e a ordem de serviço para 
execução das obras foi assinada 
em novembro do mesmo ano.

A chamada Fábrica do Sam-
ba 1, na Barra Funda, começou 
a ser construída em 2012 e tinha 
a inauguração marcada para ja-
neiro de 2015, mas segue em 
obras. Somente sete das catorze 
escolas do grupo especial contam 
com galpões no espaço. As áreas 
que deveriam abrigar outras sete 
agremiações tiveram a constru-
ção retomada no final de 2020.

As escolas que hoje es-
tão abrigadas na Fábrica do 
Sam ba 1, são: Águia de Ouro, 
Gaviões da Fiel, Dragões da 
Real, Unidos de Vila Maria, Tom 
Maior, Acadêmicos do Tatuapé e 
Mancha Verde.
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A estimativa é que, caso ocorra, o carnaval gere 200 mil empregos diretos na cidade, 2 mil deles só no Sambódromo

Obras na vala na Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes foi finalizada

Na semana passada no-
ticiamos sobre uma vala que 
está localizada na Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, 6.500, pró-
ximo as obras do Rodoanel, e 
causou transtorno para morado-
res e motoristas que utilizam a 
via para acessar e sair da região.  
Questionamos a Prefeitura de 

São Paulo e foi dito que o serviço 
de manutenção de sarjetão esta-
va sendo realizado, e havia circu-
lação reduzida de veículos. 

Nesta semana entramos 
em contato novamente com a 
Secretaria Municipal das Sub-
prefeituras, por meio da Sub-
prefeitura Jaçanã/Tremembé, 

que informou a finalização das 
obras de manutenção do “sarje-
tão” no endereço citado acima. 
E disse ainda que, o trecho pas-
sou por mais reparo na quarta-
feira (6), pelo Departamento de 
Zeladoria Urbana para a conclu-
são da intervenção no local e libe-
ração do tráfego de veículos.

Fotos: Subprefeitura Jaçanã/Tremembé

A prefeitura colocou uma placa de ferro para facilitar a 
passagem de carros, pois o local ficou intransitável e 

poucos veículos conseguiam deixar o local Trecho pronto

Rodízio de veículos é suspenso 
na próxima segunda-feira (11)

O rodízio municipal de veícu-
los será suspenso na próxima se-
gunda-feira (11), devido ao feria-
do prolongado de Nossa Senhora 
Aparecida. As demais restrições 
existentes na cidade seguem man-
tidas ao longo da segunda-feira:

•Rodízio de veículos pesados 
(caminhões);
•Zona de Máxima Restrição à 
Circulação de Caminhões (ZMRC);
•Zona de Máxima Restrição aos 
Fretados (ZMRF);

Também não estarão libera-
das no dia 11 as vagas de Zona Azul 
e as faixas exclusivas de ônibus. 
Para informações de trânsito, 
ocorrências, reclamações, remo-
ções e sugestões, ligue, acesse o 
site ou baixe o aplicativo SP156. 
https://sp156.prefeitura.sp.gov.
br/portal/servicos

Foto: AGZN

Rodízio municipal de veículos estará suspenso nesta segunda-feira (11)

Índice de cobertura vacinal contra 
Covid-19 avança em todo o Estado

A imunização contra a 
Covid-19 no Estado de São Paulo 
já ultrapassa  60 % da popula-
ção com o esquema vacinal com-
pleto (duas doses ou vacina de 
dose única). Esse índice é o me-
lhor entre as unidades federati-
vas e supera a cobertura alcan-
çada até o momento nos EUA e 
na Europa, por exemplo.

Esse foi um dos principais 
anúncios da coletiva do Governo 
do Estado na última segunda-fei-
ra. Entre os demais temas abor-
dados, estava a possibilidade da 
flexibilização do uso de másca-
ras dependendo da continuida-
de dos índices de redução de in-
ternações e óbitos por Covid-19. 
Na ocasião, o coordenador do 
Comitê Científico do Estado, 
Paulo Menezes, declarou que 
essa medida ainda está em aná-
lise. Porém, as declarações da úl-
tima quinta-feira (7), apontam 
para a manutenção da obrigato-
riedade do uso de máscaras fa-
ciais, assim como das medidas 
preventivas contra a Covid-19.

De qualquer maneira, a vaci-
nação continua avançando, com 
a aplicação da primeira dose para 
adolescentes de 12 anos ou mais, 
segunda dose e também a chama-
da dose de reforço para o público 
elegível. Podem tomar a dose de 
reforço os seguintes públicos:

•Trabalhadores da Saúde com 

mais de 18 anos que tomaram a 
última dose do esquema vacinal 
(segunda dose ou dose única) há 
pelo menos 6 meses; 
•Idosos com mais de 60 anos que 
tomaram a última dose do esque-
ma vacinal (segunda dose ou dose 
única) há pelo menos 6 meses;
•Pessoas com alto grau de imu-
nossupressão com mais de 18 anos 
que tomaram a última dose do es-
quema vacinal (segunda dose ou 
dose única) há pelo menos 28 dias.

Para receber a dose de re-
forço, basta se dirigir a um pos-
to de vacinação portando um 

documento de imunização, com-
provante de vacinação físico ou 
digital e comprovante de ende-
reço no município de São Paulo.

Antes de se dirigir a uma uni-
dade de saúde, é recomendável 
consultar o site https://deolho 
nafila.prefeitura.sp.gov.br/ para 
evitar aglomerações. Todas as 
informações necessárias para 
a vacinação contra a Covid-19 
na cidade de São Paulo estão 
disponíveis na Plataforma de 
Saúde Paulistana (https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/ 
secretarias/saude/atencao_ 
basica/index.php?p=303489)
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A primeira brasileira a ser vacinada contra Covid-19, a enfermeira Mônica 
Calazans, recede a dose adicional como profissional da saúde


