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O prefeito Oswaldo Barba reivindicou nesta quinta-feira (22), ao ministro do Esporte, Orlando
Silva, uma verba de R$ 24,8 milhões que serão investidos em projetos como o Centro
Olímpico, Centro da Juventude e Centro Esportivo da Universidade Aberta da Terceira Idade
da Fundação Educacional de São Carlos (FESC).

Diversas autoridades prestigiaram a visita do ministro a São Carlos, entre elas prefeitos de
cidades da região como Marcelo Barbieri (Araraquara), Du Altimari (Rio Claro) e Luiz Antonio
Panone (Descalvado). Destaques são-carlenses do esporte como Nelson Prudencio e José
Carlos Jaques, também estiveram presentes no encontro.

O secretário Flávio Micheloni fez uma apresentação mostrando as áreas do município e alguns
detalhes dos respectivos projetos, bem como uma estimativa de custo de cada um deles.

Barba apresentou ao ministro um pequeno balanço dos investimentos que a cidade fez nos
últimos 8 anos em Esporte, bem como os resultados obtidos na disputa dos Jogos Regionais e
Abertos do Interior. Ele demonstrou que São Carlos investe cerca de 3% do seu orçamento
nesta área, enquanto a média dos municípios brasileiros investe 0,7%.

Para mostrar o potencial esportivo da cidade, o prefeito apresentou uma lista com os nomes de
atletas nascidos na cidade ou que por aqui passaram como Nelson Prudencio e José Carlos
Jaques (atletismo), Milton Olaio Filho e Rosa Branca (basquete), Fábio Aurélio (futebol), José
Roberto Guimarães (vôlei) e os dois de maior destaque no momento; Nenê Hilário (basquete) e
Maurren Maggi, medalha de ouro no salto em distância na Olimpíada de Pequim/China (2008).

O prefeito entregou a Orlando Silva três ofícios: um solicitando uma verba de R$ 18,4 milhões
para a execução da segunda etapa do Centro Olímpico  que contempla a construção de piscina
olímpica aquecida, ginásio multiuso,  quadras poliesportivas, quadras de tênis de campo,
arquibancadas, laboratórios, restaurante/refeitório, estacionamento e prédio para
administração, além da pista de atletismo cujos recursos da ordem de R$ 3 milhões já estão
garantidos pelo Ministério do Esporte com contrapartida de R$ 600 mil da Prefeitura.

Para dar continuidade ao Centro Esportivo da Universidade Aberta da Terceira Idade, que já
conta com o aporte de R$ 1,2 milhão do Ministério do Esporte para construção de uma piscina
coberta e aquecida, foram solicitados mais R$ 2 milhões para a construção de um ginásio
poliesportivo coberto.
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Outros R$ 4,4 milhões foram solicitados para a implantação de dois novos Centros da
Juventude, um na Vila São José e o outro na região do Santa Felícia, ao lado do ginásio José
Eduardo Gregoracci do estádio Francisco Costa (Chico Preto).

Barba ressaltou que os pleitos ao ministro do Esporte visam dotar São Carlos de equipamentos
importantes nas áreas de inclusão social, por meio do esporte e lazer, e da formação
profissional dos jovens da cidade.

“São Carlos tem no Ministério do Esporte um parceiro importante, principalmente na gestão do
ministro Orlando Silva, que tem ajudado muito, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir
mais recursos para dar continuidade a esses projetos importantes para a nossa cidade”,
finalizou.
Acompanhado do prefeito e do vice-prefeito, Orlando Silva foi à Praça Coronel Salles, onde
visitou o monumento em homenagem à Maurren Maggi. Em seguida o ministro foi conhecer o
Centro da Juventude do bairro Monte Carlo, onde ficou encantado com o projeto.

Orlando Silva desejou êxito a Oswaldo Barba em sua administração, fazendo votos que ela
tenha o mesmo sucesso do seu antecessor, o professor Newton Lima.

Segundo o ministro São Carlos é uma cidade de muita importância no cenário nacional, por
isso terá todo o apoio do governo federal. “A orientação do presidente Lula é para
fortalecermos as parcerias com os municípios e, nesse sentido, São Carlos que já é nossa
parceira, terá todo o nosso apoio”, enfatizou.

Silva mostrou-se satisfeito em saber que os investimentos na área de esportes em São Carlos
chegam a 3% do orçamento, o que segundo ele é um fator bastante positivo, trazendo
benefícios também nas áreas de saúde, educação e cidadania.
“A avaliação é positiva dos investimentos que fizemos aqui em São Carlos nos últimos anos,
foram cerca de R$ 5,5 milhões. Hoje eu recebi alguns projetos bastante consistentes que serão
analisados pelos nossos técnicos e, eu tenho certeza, que terão todo o apoio do Ministério do
Esporte”, concluiu.
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