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  O samba do Zeca Pagodinho cai como uma
luva para essa turminha. Muitos aí que já
ultrapassaram a casa dos cinquentões, agora
com tranquilidade e experiência na bagagem só
querem curtir a vida. E bem, diga-se de
passagem! E vez por outra o pessoal se reuni
para um bom churrasco regado a cerveja gelada,
conversa “fiada” das boas e na disputa de quem
se sai melhor no jogo de dominó.

Porém, a partir de agora, essa turma vai ter
mais uma função para curtir. Ou seja, “cornetar”
nos jogos da Copa Negritude e ficar de “olho bem
aberto” em tudo que acontece por lá!

Turma do Amendoim
“Deixa a Vida Me Levar”

Os times das categorias de base do Negritude
FC estão no pique total para as competições. Os
quadros Subs: 10,12/13 e 15 estão com fôlego
para fazer boa campanha nas competições: Copa
São Paulo da Associação Paulista de Futebol, 1ª.
Copa Kajiva de Futebol e 13ª. Copa Negritude
(categoria Base)

No Pique da Várzea
Haja fôlego!!!

O time da categoria “Dentinho”/Sub-12 do
ESFUCO ( Escola de Futebol da Cohab 1) conti-
nua “arrepiando” seus advesários como prepa-
raração para disputar o 41o. Compeonato Esta-
dual promovido pela FEDEESP. A equipe coorde-
nada pelo Prof. Vitor venceu os cinco amistos que
participou e mostrou que está bem preparado
para o torneio.

Bom na Escola.
Bom de Bola!

 Como vereador e pre-
sidente da Frente Parla-
mentar em Defesa da Zona
Leste da Cidade de São
Paulo, procuro sempre en-
xergar os problemas e
buscar suas soluções a
partir de uma perspectiva
mais ampla. Tenho cons-
ciência de que nós vive-
mos em uma cidade cuja
grandeza é a própria me-
dida da sua complexida-
de. Aquilo que muitas ve-
zes entendemos como um
problema de um cidadão
ou de um grupo de cida-
dãos se revela, com uma
análise atenta e mais de-
morada, como algo maior,
que afeta a vida de milha-
res, milhões de outras
pessoas que, em um pri-
meiro momento, não fa-
zem parte daquele univer-
so específico e que moram
longe dali.

   Nós vereadores pre-
cisamos exercitar diaria-
mente esse olhar mais
amplo, deixar de lado os
preconceitos, superar o
nosso quintal e entender
de uma vez por todas que
estamos falando de São
Paulo. Não é pequena a
nossa responsabilidade.
Por que faço essa refle-
xão? Porque, como em
várias outras situações,
estamos diante de um im-
passe: incentivar ou não a
Zona Leste e, conseqüen-
temente, toda a cidade,
com os incentivos fiscais
que permitirão a constru-
ção do Estádio do Corin-
thians em Itaquera, batiza-
do popularmente de “Fi-
elzão”, ou fechar os olhos
para essa necessidade?

   De minha parte, pen-
so que a abertura e outras
partidas de uma Copa do
Mundo, jogos que são vis-
tos pela televisão por inú-
meras pessoas de todos
os continentes, já seria
um excelente argumento
em prol do incentivo públi-
co para o investimento em
infra-estrutura, como
transportes, com benefíci-
os para toda a região. Há,
por exemplo, quem estime
uma valorização de mais

Copa do Mundo 2014
Incentivo ao ‘Fielzão’ trará emprego e
desenvolvimento para a Zona Leste”

de 20% no preço dos ter-
renos e dos imóveis de mi-
lhares de famílias com a
construção desse estádio.
E a Zona Leste não é a
prima-pobre de outras re-
giões de São Paulo, me-
rece essa valorização. As
pessoas que trabalham,
que poupam, que dão o
seu suor ao longo, muitas
vezes, de toda uma vida
merecem isso.    Outro
aspecto importante: não
usaremos dinheiro público
direto nesse estádio. Da-
remos, sim, condição para
que, com a sua constru-
ção, a nossa cidade só
tenha a ganhar: a curto
prazo, garantindo a reali-
zação em São Paulo da
Copa do Mundo e permi-
tindo com isso toda a va-
lorização no dia-a-dia de
um grande número de fa-
mílias; e a médio e a lon-
go prazos, com o aqueci-
mento econômico perma-
nente de toda essa região.
Estamos falando milhares
de moradores de Itaquera,
de quase quatro milhões
de pessoas que vivem na
Zona Leste de São Paulo.

   Foi com esse mes-
mo pensamento que
apoiei o projeto do prefei-
to Kassab que beneficia a
instalação de empresas
na Zona Leste. Indústrias
e estabelecimentos co-

merciais, prestadores de
serviço que se instalam na
região recebem uma série
de benefícios como con-
trapartida do investimento
na região, que já conta
com cerca de 10 mil indús-
trias instaladas, com des-
taque para o setor têxtil e
de vestuário. São mais de
mil empresas de constru-
ção civil, mais de 21 mil
estabelecimentos comer-
ciais e mais de 14 mil em-
presas prestadoras de ser-
viços. Apenas esses se-
tores, juntos, empregam
cerca de 430 mil pesso-
as. E esses números cres-
cerão e muito, se depen-
der de mim.

   Foi com esse mes-
mo pensamento que
apoiei o projeto do prefei-
to Kassab que beneficia a
instalação de empresas
na Zona Leste. Indústrias
e estabelecimentos co-
merciais, prestadores de
serviço que se instalam na
região recebem uma série
de benefícios como con-
trapartida do investimento
na região, que já conta
com cerca de 10 mil indús-
trias instaladas, com des-
taque para o setor têxtil e
de vestuário. São mais de
mil empresas de constru-
ção civil, mais de 21 mil
estabelecimentos comer-
ciais e mais de 14 mil em-

presas prestadoras de ser-
viços. Apenas esses seto-
res, juntos, empregam cer-
ca de 430 mil pessoas.

 E esses números
crescerão e muito, se de-
pender de mim.

   Há anúncio ainda do
governador Geraldo Alck-
min de outros investimen-
tos públicos que serão
empregados a partir da
construção do estádio em
Itaquera.    Vamos pensar
grande. Vamos exercitar o
nosso olhar. A nossa cida-
de só terá a ganhar se
continuar a dar oportunida-
de. São Paulo é a capital
das oportunidades. Vamos
dar mais essa oportunida-
de de crescimento, de em-
prego, de desenvolvimen-
to, de bem-estar para a po-
pulação de Itaquera, da
Zona Leste, de toda a ci-
dade de São Paulo.

Gilson Barreto
Vereador de São Paulo

pelo PSDB

Ensaio de Bambas

Após ganhar sua biografia, virar
tema de história em quadrinhos,
aparecer como personagem do
desenho animado South Park e ver
sua vida contada na tela do cinema, o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
será homenageado agora pelo
carnaval de São Paulo. O corintiano
fanático foi escolhido pela Gaviões da

Fiel como tema de seu desfile de 2012. A escola de
samba paulistana anunciou nesta sexta-feira, 1°, o
enredo com título provisório “Verás que o filho fiel não
foge à luta. Lula, o retrato de uma nação!”.

Lula será homenageado pela
Gaviões da Fiel no Carnaval 2012

 A Família METANOL FUTEBOL CLUBE
tem a honra de convidar vossa equipe para
participar da nossa II Copa Metanol de Fute-
bol Amador que será realizado a partir de
Setembro/2011 iniciando em 07/09/2011 –
(feriado) Local: Clube Escola Cidade José
Bonifácio/Pça Brasil. Localizado a Rua:Ana

Perena-110- COHAB II Itaquera. Tendo seu sorteio de
chaves no dia:26/08/2011 as 19:30hs no mesmo local
do evento. Maiores informações poderão ser obtidas
com seus representantes pelo telefones de contatos:
Nilson (7154.6527). Toninho do bar (2071.8072) e Me-
xicano (8706.3025) Contamos com vossa participação
e colocamo-nos a disposição para maiores esclareci-
mentos. Desde já agradecemos e enviamos nossas
cordiais saudações esportivas.  Obs.* melhor Horário
para ligar é após as 18hs de Seg. Sexta feiras aos
Sábados/Domingos qualquer horário.  A Família Meta-
nol Futebol Clube Agradece e espera por você .

Vem ai II Copa Metanol
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