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Expediente:

 P... da vida! Esse pessoal aí resolveu tocar pimenta
no molho da “pipoca camisa” da Turma do Amendoim.
“Não queremos mais a camisa”, dizem alguns deles.
Segundo eles, a diretoria do Negritude prometeu a ca-
misa desde a Copa passada. “Mas até agora nada! A
Copa de 2011, já está terminando e a camisa pipocou
mais uma vez”. É mole ou quer mais!

Segundo a diretoria do Negritude, o jogo de cami-
sas personalizadas “Turma do Amendoim”, já foi en-
comendada há tempos. Porém, a fábrica de confec-
ção não entregou até o momento justificando o exces-
so de encomendas e falta de material no mercado.

Pipoca apimentada!

Para quem vai passear no Shopping Aquarius, não
perca a chance de fazer uma visita ao quiosque 21. Ali
a simpática Ivonete e suas auxiliares tem uma série
de produtos artesanais para presentear alguém. Sa-
bonetes glicerina para banho, enfeites e saches para
gaveta. Aromatizador de ambiente; Sais de banho;
Óleo de banho e loção hidratante; Sabonete liquido;
Lembrancinhas para nascimento de bebe, casamen-
to e aniversário e uma variedade de maquiagens e
embalagens para presente.

Shopping Aquarius, aos sábados, domingos e
feriados das 9:00 às 19:00 horas, Quiosque 21,

avenida Jacu Pêssego – Nova Trabalhadores, 1.685
Itaquera. Fone: 2747-7917 ou 6339-6721.

netysilveira@yahoo.com.br
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Noite de alegria e de
muita gente, no
aniversário dos 13 anos
da jovem Sthephany
Mariana a “Teté”, filha do
nosso amigo Godoy
(técnico do time do AA
Arthur Alvim/categoria
esporte).
A “festa de arromba” na
sede do Arthur Alvim,
reuniu toda turma jovem
de amigos da
aniversariante, além dos
muitos amigos do Godoy
que é “figura carimbada”
na comunidade alvinense
e no cenário do futebol de
várzea.

Parabéns Sthephany!

Enlace
Felicidades para o casal

Sandro Madureira e Janai-
na, que se casaram no

último dia 24 de setembro.
Na foto: Cafú presidente do

ESFUCO (Escola de
Futebol da Cohab 1),
Sandro Madureira  e

Janaina.

Social
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade

Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia, da Câmara
Municipal de São Paulo, promoveu no último dia 30, o
Seminário Rumo à Copa 2014. No encontro, realizado
no Plenário da Câmara, parlamentares, secretários
municipais e estaduais e especialistas em turismo e
hotelaria fizeram um diagnóstico dos problemas e
perspectivas da cidade de São Paulo para receber o

Top News
Câmara Municipal faz Raio-X de São

Paulo para a Copa do Mundo de 2014
evento mundial. De acordo o vereador Gilson Barreto
(PSDB), presidente da comissão,  estiveram em
destaque temas como intervenções urbanas, áreas de
concentração de atividades, estádio, ações estratégicas
em planejamento, segurança, saúde, turismo e
capacitação profissional. “Este encontro é fundamental
para avaliarmos em que condição está a infra-estrutura
paulistana”, diz Barreto.

“Falamos sobre os desafios que o Poder Público e a
atividade econômica devem enfrentar, não só para que a
cidade seja bem-sucedida como anfitriã da Copa, como
para o desenvolvimento das áreas menos favorecidas.”

Participaram do seminário: - Vereador Gilson Barreto
(PSDB)*, presidente da Comissão de Trânsito,
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e
Gastronomia e demais membros da comissão:
vereadores Aurélio Nomura (PV), David Soares (PSC),
*Domingos Dissei (DEM), Jamil Murad (PC do B), Senival
Moura (PT), Wadih Mutran (PP).

- Emanuel Fernandes – Presidente do Comitê
Paulista para Copa 2014 - Gilmar Tadeu Ribeiro Alves -
Secretário Especial para Articulação para Copa do Mundo
de Futebol de 2014. - Caio Carvalho – Diretor- Presidente
da São Paulo Turismo - Marcos Cintra* – Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho
- Alberto Felippe Haddad Filho – Secretário Municipal de
Esporte, Lazer e Recreação - Carlos Augusto Machado
Calil - Secretário Municipal de Cultura - Caio Calfat-
Coordenador do Núcleo Imobiliário-Turístico e Hoteleiro
   do Secov- Seminário Rumo à Copa 2014.

O vereador Aurélio
Miguel é o novo
presidente da
Federação
Universitária
Paulista de Esportes
(FUPE). Com 24
votos, desbancou
Ricardo Bochiccio
com 11, e José
Putarov Junior, com
zero. Miguel deve
assumir o posto em
dezembro, na vaga
de Alexandre
Marcelino, o Azaia.

FUPE tem novo
presidente

O Jornal Calhau Varzeano e o Negritude FC
agradecem a visita dos repórtes Aira e Diorgenes, do
Instituto da Arte do Futebol Brasileiro, ao CDC-Alvorada
em uma das rodadas de jogos da Copa Negritude.

O objetivo da visita foi pesquisa e dados da história
do cenário da várzea para o Museu do Futebol no projeto
“Olhar com Outro Olhar”.

“Olhar com Outro Olhar”

Cris - diretora do Negritude FC, jornalista Valdir Sena
e Aira repórter do Museu do Futebol.

No Pique Várzea

Semana da Consciência Negra
Em comemoração a semana da

Consciência Negra, o escritor, historiador,
pesquisador e advogado Dr. Tarcísio José
Martins, estará na sede do Negritude FC ,
dia 18 de novembro a partir das 19 hs, para
palestra sobre o tema.

Com vários livros publicados, entre eles:
- Moema - As Origens do Povoado do Doce

- Sesmaria - Cruzeiro, o Quilombo das Luzes - Quilombo
de Campo Grande - A História de Minas Roubada do
Povo - Renovos de Mim de Minas - Poesias Psicopoesias
- Quilombo de Campo Grande - A História de Minas que
se Devolve ao Povo - Quilombo de Campo Grande -
Ladrões da História Tarcísio vai comentar sobre o seu
conhecimento da história do negro no Brasil.

Na trave!

O Vasco/Amigos do Kaê de Vila Joaniza, marca
presença em todas edições da Copa Negritude. Time
de chegada, já conquistou o título de vice-campeão em
2009. Na oportunidade só não levou o título de campeão
para Zona Sul porque a bola bateu na trave.

Acredite rapaziada que uma hora a taça vai pra lá!

 Os times “Dentinho” Sub 12 e “Dentão” Sub 14 do
ESFUCO (Escola de Futebol da Cohab 1) continuam
avançando no DEF/2011 – 41º. Campeonato Estadual
promovido pela FEDEESP. A coordenação da equipe é
do Prof. Vitor.

Bom na escola! Bom de bola!

Para anunciar ligue: 3981-4612 - 9704-3501 - e-mail: disena@estadao.com.br

Foto: Guaraná


