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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

Produtos Artesanais e artigos  para Banho
IVONETE

Pique da Várzea
Vai que é sua Negritude!!!

Os times das categorias de base do Negritude FC vem fazendo boas campanhas e os “rapas” nas competições
que participa. O Sub 15, do técnico Jailton Bomfim já está classificado para  as quartas de final da Copa São
Paulo 2011 da Associação Paulista de Futebol.O Sub 17 do técnico Fábio, também vem tendo um bom
aproveitamento no certame. Já as categorias classificadas da Copa Negritude da base, são : Sub 12/ Sub 14/ e
Sub 16 para disputar a semi - final no dia 12 de novembro.

Bom na escola! Bom de Bola!

Os garotos do ESFUCO (Escola de Futebol da Cohab
1) continuam avançando no DEF/2011 – 41º.
Campeonato Estadual promovido pela FEDEESP. Os
times “Dentinho” Sub 12 e “Dentão” Sub 14,
coordenado pelo Prof. Vitor já estão classificados nas
oitavas de finais do torneio.

Sangue Bom da Cidade Líder
A rapaziada do Sangue Bom tem feito “jus”  ao nome

do time. Eliminaram o esporte do Artur Alvim e se classi-
ficaram para oitavas e finais  da Copa Negritude.

 De pé da esquerda p/ direita: Marcelo, Jéferson, Chincha,
Danilo, Jonatha, Rei, Mário, Calabresa, Gayson,  Roni e

Bruno - Agachados: Boi, Paulão, Edsinho, Araquem,Oziel,
Buiú, Testa, Joãozinho, Tato, Lendia

Família Tiradentes!

Uma das grandes “marcas” do EC Tiradentes de
Vila Curuçá  é sua grande torcida organizada. Com
simpatia, raça e garra ao som de sua batucada eles
chegam e dominam o espaço com alegria para torcer
pelo time na Copa Negritude.

Tricolor do Parque e as
adversidades!

A galera que acompanha o time do Tricolor do Par-
que Guarany também é uma das atrações nos jogos da
Copa Negritude. Campeão pelo torneio  em  2002, na
época  eles  enfrentaram  as adversidades com  “figa
de guiné” e “galhos de arruda”, superando as supersti-
ções e garantiram o título da temporada. Já este ano o
time não teve a mesma sorte e foi desclassificado, na
fase mata-mata, e deixou sonho do bi-campeonato para
o ano que vem!

Aos sábados e domingos a partir das 10hs


