
PREFEITURA E SÃO CARLOS F.C. DISCUTEM CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO

  Em reunião na tarde desta terça-feira (22) entre os secretários municipais Rosoé Donato
(Planejamento) e Edson Ferraz (Esportes e Lazer), o presidente do São Carlos Futebol Clube,
Julinho Bianchim e o principal investidor do clube, o empresário Avi Gelberg, ficou definido que
a Prefeitura irá procurar uma área e ceder para que o clube construa um Centro de
Treinamento (CT).

De acordo com as primeiras conversas, a Prefeitura vai analisar a solicitação do São Carlos de
cessão de uma área estimada em 100 mil metros quadrados, para que o clube, juntamente
com seus parceiros e patrocinadores, construam o CT.

O projeto prevê a construção de 6 campos de futebol gramado, alojamento para atletas, salas
para recuperação física e fisioterápica, piscina e até um hotel que servirá para que clubes
façam pré-temporada.
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Segundo Avi Gelberg, com o CT do São Carlos a cidade ganhará um incremento no turismo
esportivo. “Com o complexo que nós pretendemos construir aqui certamente vamos atrair
grandes times para suas pré-temporadas”, revelou.

Gelberg saiu bastante animado da reunião, ratificando a importância desta parceria entre o São
Carlos e a Prefeitura que vem desde a fundação do clube em 2005. “O estádio Luisão vai ser
ampliado e isso será importante para nós do São Carlos já que pretendemos subir para a
Série-A2 no próximo ano”, concluiu.

O presidente Julinho Bianchim também se mostrou entusiasmado com o projeto. “Desde a
fundação do São Carlos F. C. nós temos o sonho de construir um CT e estamos ele pode se
tornar realidade em breve”, finalizou.

Rosoé Donato já solicitou ao secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Alberto
Engelbrecht, que levante uma área no município que possa ser cedida, nas formas da lei, ao
São Carlos F. C.

“Vimos boa intenção dos dirigentes do São Carlos F. C., bem como um projeto consistente.
Dentro daquilo que for possível para o município, vamos colaborar sim”, concluiu Donato.

Empresário pretende montar unidade da SYL em São Carlos:
Durante a conversa com o secretário de Planejamento, Rosoé Donato, e depois já com a
presença do prefeito Oswaldo Barba, o empresário Avi Gelberg disse estar interessado em
montar na cidade São Carlos uma unidade da sua empresa, a SYL – Automotivo.
A empresa que fabrica sistema de freios, cuja matriz está localizada na cidade de Sorocaba e
tem outras cinco unidades, tem a intenção de construir uma nova planta fabril.

Pela afinidade com a cidade, devido ao fato de ser investidor do São Carlos Futebol Clube, o
empresário revelou que São Carlos é uma das cidades que poderão receber a nova unidade da
SYL no ano de 2010.

“O secretário Rosoé mostrou indicadores significativos que colocam a cidade numa posição
privilegiada e em condições bastante favoráveis no que diz respeito a investimentos. Por tudo
isso São Carlos é uma grande opção para receber a nossa fábrica que deverá criar cerca de
200 empregos diretos”, enfatizou Gelberg.

Na conversa rápida que teve com o empresário, o prefeito Oswaldo Barba ficou feliz em saber
da intenção dele de trazer uma unidade da SYL para São Carlos. “Tenho certeza que você não
vai se arrepender. Para a cidade será uma alegria muito grande ter a SYL aqui conosco,
gerando mais empregos para a nossa população”, disse o prefeito.

(23/12/09)  
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