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Expediente:

VISITA ILUSTRE

Como é tradicional essa turminha aí se reune
um vez por mês para o tradicional churrasco com
cerveja no quiosque do Geraldo. Porém, da vez
passada recebeu a visita ilustre do Capitão Cruz
da PM/Leste e toda a sua assessoria para brindar
mais esse encontro

ESFUCO NO CineB
A Escola de Futebol da

Cohab 1, ESFUCO, foi uma
das entidades homenageadas
no lançamento do “Selo Ci-
neB”. O Projeto “CineB” é
um circuito de exibição al-
ternativa de filmes brasilei-
ros nas comunidades, com
a idealização e o apoio do
Sindicato dos Bancários da
cidade de São Paulo, Osas-
co e região. As sessões do
“CineB” exibidas na sede do
ESFUCO proporcionam ao

público um momento de convivência e lazer, além
do contato com filmes que espelham a cultura brasi-
leira. “Pipocas e os sorteios de camisetas do “Ci-
neB” alegram as sessões, enquanto os filmes são
exibidos e trazem reflexões e maior conhecimento
para as comunidades”, avalia a diretora social do
ESFUCO Duda. O lançamento do “Selo CineB”, na
sede do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osas-
co e região, teve a participação de representantes de
dezenas das comunidades da cidade e de vários dire-
tores e artistas do cinema brasileiro. O projeto “Ci-
neB” é coordenado por Cidálio Vieira Santos e a di-
retora de produções Cynthia Alário.

Cynthia Alário e
Cidálio Vieira

Quando será? Que a CET irá instalar um farol ou
lombada eletrônica na altura do número 428 da avenida
Estanislau de Campos, na Cohab 1 em Artur Alvim. O
local é um ponto de travessia de pedestres, que se
arriscam ao atravessar a avenida numa disputa com os
carros que descem ou sobem a via em alta velocidade.
Vale lembrar, que a instalação do equipamento é uma
antiga reivindicação dos moradores, liderada pelo
Vanderlei da Barraca de Doces,  pois o ponto de travessia
é usado por alunos da Escola Estadual Cunha Bueno,
frequentadores do CDC Alvorada e população em geral.

Vuvuzela Neles
FAROL VERMELHO

Eleições - 16 de Outubro de 2011 das 8 às 17 hs

Iolanda
30006Vote

Conselheira Tutelar - PENHA

 O time do Unidos Anchieta, da Cohab 1 continua avançando nas competições Copa Negritude e Federação
Paulista e fazendo uma boa campanha nessa temporada. Vale lembrar, que o Anchieta é um dos vices campeões
da Copa Negritude, título conquistado em 2004. Num jogo dispudissímo contra o Noroeste de Vila Formosa.

Pique da Várzea
BOM NA ESCOLA. BOM DE BOLA!

O Sub/12 do ESFUCO (Escola de Futebol da Cohab
1), categoria - “Dentinho” continua embátivel no DEF/
2011 – 41º. Campeonato Estadual promovido pela
FEDEESP. A equipe coordenada pelo Prof. Vitor,
classificou-se nas primeiras posições da tabela para a
próxima fase da competição.

“VOA” NEGRITUDE!

Os quadros das categorias de base do Negritude,
de Artur Alvim, continua “voando” na temporada de
2011. Com bom aproveitamento nas competições que
participa, Copa São Paulo da Associação Paulista de

Futebol, Copa Kajiva de Futebol e 13ª. Copa
Negritude (categoria Base), a “garotada” está com
muito “fôlego” para as disputas das próximas fases.

COM A BOLA TODA!

Homenagem

Time tradicional na várzea paulista, AA Artur Alvim tem na sua história personagens
ilustres que ajudaram escrever a trajetória de 74 Anos de Glória.

GRANDE  ARTUR  ALVIM!

 Torneio de Futebol festeja 25 anos de Liga

A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, promoveu no mês passado
o torneio de futebol entre as agremiações dos grupos Especial e Acesso. As partidas
foram  realizada no campo do Unidos da Vila Carioca, atrás da quadra da escola de
samba Imperador do Ipiranga, localizada na Avenida Carioca, 9 - Vila Carioca.O evento
também faz parte  do momento de confraternização e união do samba paulistano.
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