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Depois da fase “funil” da classificação é chegada a hora do “calderão” das oitavas de final da 13ª. Copa Negritude de Futebol Amador. O torneio previsto para terminar
em 18 de dezembro deve atrair até lá, cerca de duas a três mil pessoas, a cada rodada de jogos na arena do CDC Alvorada, na Cohab 1 em Artur Alvim.

É a festa do futebol e das torcidas com fogos de artifícios, batucadas e a alegria dos times que chegam à reta final da difícil da competição de 2011.

O “calderão” das oitavas de final!

Classe A da Barra Funda e o Turma
do Baffô Jd. Clímax. decidem no dia
13 o título de 2011 da série “A” da
Copa Kaiser. Na série “B” a decisão,
dia 6, é entre o Jardim Jaqueline do
Butantã e o time do Tricolor do Jardim
Penha da Ponte Rasa.  Os jogos da
final é na Arena Kaiser

Copa Kaiser/2011
Em busca dos títulos!

 Corinthians, São Paulo, Ipê Clube e Esportivo da Penha,
na categoria Super Máster e São Paulo, Juventus, Esportivo
da Penha e Paineiras, na categoria Sênior fazem os jogos das
quartas e finais da Copa Paulistana de Futebol de Campo
2011. O torneio tem o apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e
Juventude do Estado de São Paulo e do Vereador Aurélio
Miguel. Pág.04

Copa Paulistana de Futebol
de Campo 2011

Chegada nas Quartas de Final!

Pela Valorização do
Profissional

 de Educação Física

Copa do Mundo começa
no Itaquerão

A primeira partida da Copa, com jogo da seleção
brasileira, vai acontecer no futuro estádio do Corinthians,
em Itaquera. Pág. 02

Que o esporte é uma
das principais armas
propulsoras de saúde,
educação, cultura,
inserção social e
cidadania, nós, que
militamos no setor,
sempre soubemos.
Pág 04

Brasil encerra Pan com medalha
de ouro de Solonei na maratona

Com a vitória de Solonei Rocha da Silva, o Brasil
terminou o Pan de Guadalajara com um total de 141
medalhas, abaixo do recorde de 157 conseguido nos
Jogos do Rio, há quatro anos. Dessa vez, foram 48 de
ouro, 35 de prata e 58 de bronze, que deixaram a
delegação brasileira na terceira colocação do quadro
geral de medalhas da competição, atrás apenas dos
Estados Unidos e de Cuba.

Ex-catador de lixo garante 141º pódio brasileiro
debaixo de sol forte em 2h16min37

Chegou a hora do Trem
de Alta Velocidade!

É o comentário do de-
putado federal Carlos Za-
ratinni (PT/SP) na página
2. Vale ressaltar que Za-
ratinni também concorre
nas prévias do partido
para ser indicado a candi-
dato a prefeito nas próxi-
mas eleições pelo PT.

Time do Bagaço
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