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Dos 108 times que disputam nas categorias
Esporte e Máster, só 72 vão passar para a fase
seguinte, onde o cerco começa fechar para o mata-
mata. Para a categoria Esporte a segunda fase
começa dia 18 de setembro para quem joga no
domingo e dia 24 para os times que jogam aos
sábados. Veja na página 4, alguns momentos da festa
de abertura da Copa de 2011.

O “pique” de chegada  no “funil” da classificação!
Com mais de um mês de rodadas

de jogos da 13ª. Copa Negrituude
de Futebol Amador é chegada a

hora do “funil” da classificação.

Mais de 100 jogadores dos chamados “anos dourados” foram localizados e muitos
foram à cerimônia acompanhados de filhos e netos em homenagem aos craques de
futebol amador. Foi um reencontrode velhos amigos. A iniciativa é do vereador Adilson
Amadeu durante as comemorações dos 455 anos do bairro da Mooca.Pág.3.

Craques do Futebol Amador recebem
homenagem no aniversário da Mooca

455 anos do bairro da Mooca

Incentivo aos recursos
humanos do esporte

Grande Artur Alvim!

Um dos mais tradicionais times de futebol da várzea paulistana a AA Artur Alvim
comemora 74 anos de sua existência e de trajetória dedicada ao esporte amador.
Parabéns Artur Alvim e toda comunidade alvinense.

Três equipes já
conquistaram  por
antecipação a
classificação para
oitavas de finais:
Pioneer e Turma do
Baffo pela Zona Sul e
Classe “A” da Barra
Funda pela Oeste. Na
Leste e Norte ainda
não definiu os times
classificados para a
fase.

Ritmo Kaiser!

O presidente da Federação Paulista de Atletismo
(FPA) e do Sinpefesp (Sindicato dos Profissionais de

Educação Física de São Paulo e Região), José
Antonio Martins Fernandes, o Toninho, defende o

incentivo aos recursos humanos do esporte durante o
Seminário Internacional “Copa do Mundo 2014,

Jogos Olímpicos 2016 – Empregos Verdes e Trabalho
Decente”.Pág. 4

Todos vão praticar muito
esporte durante a Virada Esportiva
2011, que acontece nos dias 17 e
18 de setembro e oferece
gratuitamente atividades físicas,
recreativas e de lazer à população.
A ideia é montar uma programação

esportiva variada para todas as regiões da cidade, possibilitando que a população
se divirta e aproprie-se dos espaços públicos: o Vale do Anhangabaú abriga os
esportes radicais, o Pacaembu traz um campeonato de barrigadas em sua piscina
e nos principais parques é realizada uma “viradinha” para as crianças.
Serviço:Virada Esportiva 2011  - Data: 17 e 18 de setembro - Site:
www.viradaesportivasp.blogspot.com

Seleção Máster do Santos F.C e Seleção Máster da Copa Negritude


