
de, pois chega a ser maior que a 
secretaria do Estado de São 
Paulo. 

Essas atividades levadas para as 

regiões periféricas da cidade con-

sistem em parcerias com outras 

secretarias municipais, como, por 

exemplo, a da educação? 

Temos todas as secretarias do 
município em sinergia. Com a 
Secretaria da Educação, utili-
zamos equipamentos dos 
CEUs, e claro, os alunos, pois 
promovemos jogos com eles. 
Também a Secretaria do Tra-
balho, que utilizamos os Tele-
Centros, entre outros. Agora 
queremos as parcerias com o 
governo do estado e com o Mi-
nistério do Esporte. 

Qual é a avaliação do senhor sobre 

a importância do esporte no papel 

desociabilização da sociedade? 

Este tema é ótimo. Costumo 
nas palestras dizer que nossa 
secretaria é sobretudo uma se-
cretaria social, pois é a única 
que faz investimento na base. 
Um exemplo é o projeto da Rua 
de Brincar, onde temos a inclu-
são, a sociabilização, e todo o 
amparo para as crianças que 
podem usufruir de todas as ati-
vidades. Muitas crianças aca-
bam por vir para o Centro 
Olímpico de Esporte, aqui, no 
Parque das Bicicletas. 

Com a tamanha importância da se-

cretaria, qual o valor orçado desta 

pasta para o exercício de 2011 ? 

Nosso orçamento é de R$ 281 
milhões. Não é muito, pois falta 
dinheiro para fazermos tudo o 
que desejamos. Queremos ex-
pandir as fronteiras e temos 
necessidade de mais recursos. 
Nossos investimentos são para 
o social. 

Em tempos de discussões sobre 

Copa do Mundo, qual é a participa-

ção da secretaria nesta preparação 

paulistana para a recepção dos jo-

gos? 

O prefeito Kassab não admite 
que a cidade fique fora da Co-
pa, tendo criado uma secreta-
ria específica para isso. Temos 
certeza que não estaremos de 
fora. Temos muita tecnologia 
na construção civil e tenha cer-
teza de que o estádio ficará 
pronto. Para a Copa das Confe -
derações poderiam ser utiliza-
dos outros equipamentos, co-
mo o Pacaembu, mas a decisão 
é da Federação Internacional 
de Futebol (Fifa). 

Comente a Virada Esportiva de 

2011. 
A virada é um dos eventos de 
nosso calendário anual. Será 

realizadanos dias 17 e 18 de se-
tembro e neste ano a proposta 
é expandi-la com um número 
maior de atividades na perife-
ria. Serão mais de 700 pontos 
de atividades, e projetamos 
mais de 3 milhões de partici-
pantes. Neste ano queremos 
entregar duas quadras polies-
portivas no Centro de São Pau-
lo, com atendimento 24 anos. 

Recentemente a cidade ganhou ci-

clofaixas para o lazer das famílias 

nos fins de semana. Fale sobre este 

projeto da secretaria. 

Estamos abrindo aos do-
mingos, e também serão 
abertas nos feriados nacio-
nais. Hoje temos a participa-
ção de mais de 50 mil pes-
soas por domingo, em nos-
sos 45 km de ciclo faixas que 
interligam os parques muni-
cipais da cidade. Nossa meta 
para 2012 é atender mais de 
100 mil usuários. Também 
importante é que mais de 
600 pessoas são envolvidas, 
pois temos parcerias com 
outras secretarias e aCET. 

Text Box
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