Peneira do quem é quem nas quartas de finais!

O torneio que tem o apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo
(SELJ) e do campeão olímpico e vereador Aurélio Miguel entra na fase do quem é quem nas oitavas
e quartas de finais. A disputa acirrada começa em setembro e vai até meados de outubro, quando
entra o período da fase semifinal para os times que tiveram os melhores desempenhos na fase
classificatória nas categorias: Principal, Máster, Super Máster, Sênior e Super Sênior.

VITÓRIAS DE CINEMA!
Em rodada de decisiva, torcida chorou, sorriu e se
emocionou com os jogos da Copa Kaiser que definiram
os 12 melhores times da cidade. Pág. 03
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Prefeitura lança Política para o
Desenvolvimento Integral da
Primeira Infância

Programa São Paulo Carinhosa,
lançado nesta quarta-feira, traz um
conjunto de políticas voltadas às
crianças até seis anos. Grupo trabalhará
com a ampliação de vagas em creches,
construção de CAPS infantis e ações
de desabrigamento. A Prefeitura
apresentou nesta quarta-feira (28), no
Centro Cultural de São Paulo, as
atividades da Política para o
Desenvolvimento Integral da Primeira
Infância na cidade. O programa,
batizado de “São Paulo Carinhosa”, visa
articular, coordenar, divulgar e ampliar
as ações realizadas por diversas
secretarias municipais para a promoção
do desenvolvimento integral de crianças
de até 6 anos de idade.
No total, 14 secretarias estarão
envolvidas com o projeto. Na educação,
por exemplo, a coordenadoria trabalhará
na ampliação de vagas em creches.
Além disso, será discutido o currículo
e a qualidade da Educação Infantil,
conforme proposto no programa Mais
Educação São Paulo. A São Paulo
Carinhosa também discutirá o
atendimento prioritário em creches de
crianças em situação de vulnerabilidade.
Também está prevista a capacitação de
2 mil médicos e enfermeiros e de 3 mil
professores e cuidadores das creches
para o atendimento de crianças com
deficiência e mobilidade reduzida.
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Prefeitura usará terrenos públicos para
estacionamento na Copa em Itaquera

Para atender a demanda de duas mil vagas
de estacionamento solicitada pela Fifa para
a abertura da Copa do Mundo, a prefeitura
de São Paulo planeja utilizar quatro áreas ao
redor do estádio do Corinthians, em Itaquera.
Dessas, três são terrenos públicos: um patio
da companhia de metrô, parte do terreno
onde está sendo construído o Polo
Institucional de Itaquera e outro terreno ao
lado do terminal de ônibus. A prefeitura diz
ter chegado a um acordo com o Shopping
Itaquera para usar 600 vagas do
empreendimento nos dias de jogos do
Mundial. Esses estacionamentos serão
utilizados pela Fifa para os veículos oficiais
da entidade - que levam autoridades e
convidados – e para ônibus das delegações,
de patrocinadores e da imprensa. A prefeitura
e a organização da Copa planejam que a
maioria dos torcedores irá de transporte
público para o Itaquerão, que além da

abertura receberá outros cinco jogos no
Mundial.
De acordo com o Comitê Organizador
Local (COL) da Copa, a partida de abertura é
a com a maior demanda de estrutura de
estacionamentos e espaço, inclusive para
caminhões de equipes de televisão usados
na transmissão de imagens. Desde que a
Fifa anunciou que os jogos da Copa seriam
no futuro estádio do Corinthians, a prefeitura
de São Paulo tenta solucionar a equação para
conseguir áreas próximas ao estádio em
condições de serem utilizadas como
estacionamento. A primeira alternativa
encontrada, ainda na gestão de Gilberto
Kassab, foi um terreno de 200 mil metros
quadrados em frente ao estádio. Segundo o
advogado Marcelo Bezerra, que representa
a Itaquera Desenvolvimento Imobiliário,
proprietária da área, as negociações para isso
acontecer não avançaram.

Gols, muitos gols na rodada de
domingo na Copa Gelol
Anhembi Morumbi faz história com 63 tentos
Bola na rede. Essa foi a
tônica da rodada deste
domingo na Copa Gelol de
Futsal. Foram marcados
impressionantes 164 gols
nos nove jogos desta
rodada, com destaque para
massacres de Anhembi
Morumbi e Engenharia
Mackenzie e a classificação
sofrida da Comunicação Mackenzie para a
fase final. A campeã Anhembi Morumbi fez
história ao fazer inacreditáveis 63 x 3 na
UNIESP, que jogou com um a menos durante
toda a partida. Henry, com 14 gols e
Leonardo, com 13, foram os grandes
artilheiros da goleada que tem cara de Livro
dos Recordes. A Engenharia Mackenzie não
ficou muito atrás e arrasou a UNISA com
impressionantes 29 x 5. A equipe de Santo
Amaro veio completa, mas não aguentou o
poderio de uma das favoritas ao título. Na
partida mais aguardada do dia, a USCS bateu
a Economia Mackenzie por 7x0 e garantiu o

primeiro lugar geral da
competição. A Engenharia
Mauá acende o sinal
amarelo após sofrer, nos
últimos segundos, o empate
por 2x2 contra a Tecnologia
Mackenzie, já a FEFISA
garantiu o primeiro lugar do
grupo após vencer o ITA por
16x1.
No mesmo grupo da equipe de Santo
André, FECAP e Comunicação Mackenzie
garantiram suas vagas. A primeira fez 10x5
na São Judas, resultado que beneficiou a
Tubarão, que goleou a UNIBAN por 9x0 e
garantiu a vaga como um dos melhores
terceiros. Por fim, a ESEF Jundiaí ainda sonha
com a vaga, após vencer a LEP Mackenzie
por 6x2, mas precisa de uma combinação de
resultados após encerrar sua participação na
fase de grupos. No feminino, apenas um jogo:
a ESEF praticamente carimbou seu
passaporte às semifinais após vencer a São
Judas por 4x0.
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VIII Copa Vitor Sapienza de Veteranos

Já foi dada a largada!

VITÓRIAS DE CINEMA!
A vitória do Pioneer, da Vila Guacuri, por 2 a 0, teve todos
os elementos de um filme. O time começou eliminado, levou
sustos e, após o intervalo, descobriu o caminho do gol para
vencer o Turma do Baffô, do Jardim Clímax, e se classificar
para as oitavas de final da Copa Kaiser. Foi um roteiro que se
repetiu por boa parte dos campos da cidade. Na última rodada
da Etapa 5, 18 times lutavam por dez vagas nas oitavas. Os
únicos que entraram em campo classificados foram Coroado/
Guaianases e 1º de Maio/Tatuapé. Nenhum deles venceu. O
Coroado perdeu por 2 a 0 para o Nápoli/V. Industrial (que ficou
com uma vaga por índice técnico). O 1º de Maio empatou em 1

A bola já rola na VIII Copa Vitor Sapienza de
Veteranos. Iniciada em meados agosto, a
competição se estenderá até o final de novembro.
Ao todo são trinta e duas equipes, divididas em
oito chaves, com jogos nas regiões norte, sul e
leste. Chave A - Americano (Zona Sul); Galo Real;
Moscovita; Capão Redondo. Chave B Sequestro; Benfica (São Luis); Ajax (Nakamura);
Independência (Capão Redondo). Chave C Niterói; Três Irmãos; X do Morro; Barroca Zona
Leste. Chave D - Santana Itaquerense;
Independência Itaim; Unidos Sapopemba;
Cachoeirinha Zona Leste. Chave E - Negritude
FC; Vila Regina; Flor do Morro; Barcelona Zona
Leste. Chave F BUT; Internacional; Guarani do
Peri; SADE Chave G - Bragantino; S.A. Santana;
Olaria Casa Verde; Progresso. Chave H Bonsucesso; Dragões da Casa Verde; Foguete; XI
Primos.

a 1 com o Madrid/Móoca, que também se classificou. O Jardim
São Carlos/Guaianases levou a outra vaga da Zona Leste. Na
Zona Oeste, Danúbio/Freguesia do Ó e Vila Izabel se
classificaram com um empate de 1 a 1. O Família 100 Valor/J.
Panamericano bateu o Catumbi/San Remo por 4 a 0 e completou
o trio da região nas oitavas. O último classificado foi o Bafômetro/
Heliópolis, após 1 a 1 com o Milianos/J. Rosana. Na Série B,
festa para cinco times que subiram à Série A. Na Zona Sul,
Juventude/V. Império (4 a 1 no Amigos/J. São Francisco), Rapa
Fora/V. Guarani (2 a 0 Unidos do Sergipe/J. Vera Cruz) e América/
Pq. Nova Santo Amaro (1 a 0 no Irmãos Madrugada/Pq. Santo
Antônio) já estão classificados. Na Zona Oeste, a festa fica por
conta de Estrela/Rio Pequeno (2 a 0 no Jardim Jaqueline/Butantâ)
e Peñarol/Pirituba (2 a 1 no Ipanema/Jaraguá). Na próxima
semana, as oitavas de final da Série B serão concluídas.
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'Fábricas de Samba' receberão
investimentos de 40 milhões

Uma boa notícia para os
sambistas apaixonados pelo
Carnaval paulistano. As obras
de construção do complexo
"Fábricas de Samba" receberão
investimentos federais na ordem de R$ 40 milhões. Os
recursos virão do Programa de
Aceleração do Crescimento
voltado ao fortalecimento do
turismo no Brasil, o chamado
"PAC do Turismo".
O prefeito Fernando Haddad e o ministro Gastão Vieira
assinaram um convênio para
que São Paulo receba R$ 280
milhões. Além das "Fábricas de
Samba", a verba também será
aplicada em reformas no autódromo de Interlagos e do Parque Anhembi. O dinheiro, já
empenhado pelo Ministério do
Turismo, faz parte do primeiro
pacote de verbas liberadas pelo
programa, criado para investir
em ações como a implantação
de sinalização e a reforma ou
construção de centros de eventos e de grandes instalações
turísticas. "As obras que já
estão em andamento, poderão
ser aceleradas com a chegada

desses recursos", disse Haddad. O presidente da SPTuris, Marcelo Rehder, ressaltou
a importância da obra para evitar acidentes como os que interditaram o Viaduto Pompéia,
no ano passado, após incêndio
em um barracão. "Essa é uma
obra importante para tirar os
barracões debaixo de viadutos,
algo que já causou acidentes e
problemas para a cidade", disse Rehder. O projeto "Fábricas
de Samba" começou a ser
construído em 2011, e deve ser
concluído no primeiro semestre de 2014. A menos de 1
quilômetro do sambódromo, as
Fábricas serão formadas por
um barracão-escola, para atividades culturais e oficinas ligadas ao Carnaval, e por 14
barracões, de quatro mil metros quadrados cada um, para
abrigar a estrutura das escolas
de samba que desfilam no grupo especial.
A ideia é aumentar a segurança e melhorar condições de
trabalho das agremiações, além
de criar um ponto turístico ligado ao Carnaval.
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Então tá combinado!

O ritmo do Carnaval de Bambas está na Faixa Nobre do
Samba e da Boa Música da Rádio Sintonia de Bambas!
E que no próximo sábado, 31 de agosto, em parceria com a
Rádio Cumbica AM estará acompanhando a final de samba enredo
para o Carnaval de 2014 na quadra da Escola de Samba Nenê
de Vila Matilde. Até lá!

Vem aí a 1ª. edição da Copa de Futebol Amador
“Yves Ota – Mensageiro da Paz”
Em parceria com o Negritude FC de Artur Alvim, o torneio tem como dos
principais objetivos em estreitar os laços de amizades existentes entre os
times de futebol de várzea, além de promover e incentivar a Paz nas
comunidades, através da modalidade esportiva tão popular e praticada em
vários quadrantes de São Paulo e do Brasil.
Os jogos disputados, a partir do dia 21 de Setembro, nas arenas do
CDC-Alvorada, em Artur Alvim - São Paulo.

