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Feiras livres são retratadas
em exposição na estação
República do Metrô
Foto: Divulgação

Exposição fotográfica destaca as feiras livres paulistanas

O Espaço Cultural da estação República do Metrô está
com a exposição “3 é 5”, que
apresenta registros da fotógrafa Dani Tranchesi em feiras de
rua na cidade de São Paulo.
Com curadoria de Dió
genes Moura, a Mostra conta com 18 imagens que retratam o fluxo de pessoas,
mercadorias e o caos organizado tradicional das feiras livres de São Paulo, onde frequentemente se escuta “três
é cinco” e “sete é dez”, que
origina o nome da exposição.

Os registros de Dani Tran
chesi em “3 é 5” também resultaram na produção de um
curta-metragem e livro que
abrigam o material agora em
exposição no Metrô.
A Mostra fica em cartaz na estação República
até 12/6 e faz parte da agenda da Linha da Cultura do
Metrô, realizada em parceria
com o Estúdio 41. Para conferir a programação completa
da agenda cultural do Metrô,
basta acessar biblioteca.
metrosp.com.br.

Semáforos vandalizados em
importantes cruzamentos
prejudicam o trânsito
De acordo com levantamento da Companhia de En
genharia de Tráfego (CET),
entre 7 horas de segunda-feira (9/5) e 7 horas de terça-feira
(10/5), foram registradas sete
ocorrências de furtos de cabos
e outros itens semafóricos em
cruzamentos da cidade.
Os cruzamentos afetados
são os seguintes:

•Rua Professora Abigail
Alves Pires x Rua Doutor
Paulo Car
valho Ferreira:
furto de cabos;
•Avenida Duque de Caxias x
Alameda Barão de Limeira:
furto de cabos.

Como um problema recorrente na cidade, furto e
o vandalismo de equipamentos semafóricos colocam em
•Avenida Celso Garcia x Rua risco a vida de pedestres, ciSão Jorge: furto de cabos;
clistas, motociclistas, moto•Avenida Imperador x Rua ristas e passageiros.
Tabacarana: furto de cabos;
Para combater o grande
•Rua Brigadeiro Tobias x volume das ocorrências, a
Rua Washington Luís: furto CET tem feito o alteamende cabos;
to dos controladores sema•Avenida Maria Amália Lopes fóricos, a concretagem e
de Azevedo x Rua Antonelo soldagem das tampas das
caixas de passagem da fiada Messina: furto de cabos;
•Avenida General Penha ção bem como das janeBra
sil x Avenida Arquiteto las de inspeção das colunas
Ro
berto Aflalo: furto de semafóricas.
A CET atua conjuntacabos;
mente com a Se
Foto: Divulgação
cretaria de Se
gurança Pública,
Polícias Civil e
Militar e a GCM
para a adoção
de medidas que
combatam esse
tipo de crime tão
nocivo à cidade. A população
pode ajudar. Ao
flagrar um ato
criminoso, deRua Antonelo da Messina é uma das
nuncie pelo 190
vias que tiveram semáforos
ou 156.
vandalizados na última semana

Torcida Amiga, Bom-Dia
Foto: CBF

1 O técnico Tite, anunciou
na última quarta-feira (11),
a convocação dos 27 jogadores da Seleção Brasileira de
Futebol Masculino, que estarão em campo nos amistosos
contra Coreia do Sul e Japão.
As partidas serão disputadas
nos dias 2 e 6 de junho em
Seul e Tóquio, respectivamente. A grande novidade ficou por conta da convocação
do meio-campista Danilo,
do Palmeiras. O atacante
Gabriel Jesus também retorna a equipe. Confira abaixo a
lista de convocados:
Goleiros: Alisson (Liver
pool), Ederson (Manchester
City) e Weverton (Palmeiras);
Zagueiros: Eder Militão
(Real Madrid), Gabriel Ma
galhães (Arsenal), Marqui
nhos (PSG) e Thiago Silva
(Chelsea)
Laterais: Daniel Alves (Bar
celona), Danilo (Juventus),
Alex Sandro (Juventus),
Alex Telles (Manchester
Uni
ted), Guilherme Arana
(Atlético-MG);
Meio-Campistas:
Bruno
marães (Newcastle), Ca
Gui
se
miro (Real Madrid), Da
nilo (Palmeiras) Fabi
nho
(Liverpool), Fred (Manches
ter United), Lucas Pa
quetá
(Lyon), Philippe Couti
nho
(Aston Villa);
Atacantes: Gabriel Jesus
(Manchester City), Gabriel
Martinelli (Arsenal), Ma
theus Cunha (Atlético de
Madri), Neymar (Paris SaintGermain), Raphinha (Leeds
United), Richarlison (Ever
ton), Rodrygo (Real Madrid)
e Vini Júnior (Real Madrid).

2 Danilo foi a principal novidade na convocação da
leção Brasileira para os
Se
amistosos contra Coreia do
Sul e Japão, em junho. Com

Técnico da seleção, Tite, anuncia os convocados

apenas 21 anos, o meiocampista do Palmeiras, que
já pensou em desistir do
Futebol, quando foi dispensado pelo Bahia aos 17 anos,
engrossa a lista de estreantes com a amarelinha neste ciclo de Copa do Mundo,
iniciado em 2018. Ele é o 48º
novato chamado pelo técnico Tite, desde o Mundial da
Rússia, em 2018.

3 A seleção de futebol masculina do Equador pode ser
desclassificada da Copa do
Mundo, que acontecerá em
Qatar. A equipe corre o risco
de perder a vaga no Mundial
para os chilenos devido à escalação irregular do lateral
direito, Byron Castilho, que
já esteve na mira do Santos,
clube paulista. O Comitê
Disciplinar da Fifa (Federação
Internacional de Futebol) vai
investigar a denúncia feita pela Federação de Futebol
do Chile de que o equatoriano, Castillo, é na verdade colombiano e não poderia ter jogado pela seleção do Equador
nas Eliminatórias da Copa do
Mundo de 2022. A investigação já vem sendo feita há um
tempo.
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Palmeiras x Bragantino
Ceará x Flamengo
Atletico-MG x Atletico-GO
Corinthians x Internacional
Fluminense x Athletico-PR
São Paulo x Cuiabá
Coritiba x América-MG
Botafogo x Fortaleza
Avaí x Juventude
Goiás x Santos
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Local
Allianz Parque
Arena Castelão
Independência
Beira-Rio
Raulino de Oliveira
Morumbi
Couto Pereira
Nilton Santos
Ressacada
Serrinha


4 A Federação Internacional
do Automobilismo (FIA)
apertou o cerco no uso de
joias por parte dos pilotos na
Fórmula 1 e reforçou o recado no GP de Miami, no último fim de semana. Após o
protesto silencioso de Lewis
Hamilton, que compareceu
à coletiva de imprensa com
três relógios, oito anéis e vários colares, entretanto, removeu seus brincos antes da
prova nos Estados Unidos. A
entidade deu ao heptacampeão até o GP de Mônaco,
previsto para 29/5, para retirar seu piercing. Ele, porém,
garante que não pretende ceder. “Não vou cumprir. Tenho
uma isenção e vou ter outras
pelo resto do ano. Alianças de
casamento são permitidas.
Vou usar quatro relógios da
próxima vez”, disse o piloto
da Mercedes durante a coletiva. A próxima etapa da F1 é
na Espanha, no dia 22/5.

Serviço de Utilidade Pú
blica - Secr. Municipal de Es
portes, La
zer e Recreação,
Al. Iraé, 35, V. Cle
mentino,
CEP: 04075-000, Pabx: 50886400, e-mail: esportes@
prefeitura.sp.gov.br, Clubes
da Cidade, Centros Desporti
vos (CDM) e Depto. de Promo
ções Esportivas, Lazer e Re
creação; - Secr. Estadual de
Esportes, Lazer e Turismo,
Praça Antô
nio 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.

