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SERVIÇO
Inscrições e resultados
Jeesp Ciclismo –
www.estadualescolar.org.br

esta semana, a Praia da Enseada, 
no Guarujá, foi palco das provas 
de ciclismo de base da 2ª seletiva 
regional dos Jogos Escolares do 
Estado (Jeesp). As disputas sobre 
duas rodas envolvem meninas e 
meninos, de 12 a 17 anos, de esta-
belecimentos de ensino públicos 
e privados.

REVELAÇÃO DE TALENTOS

Guarujá é sede da 
2ª seletiva estadual 
de ciclismo de base; os 
mais bem classifi cados 
nas provas vão disputar 
a etapa nacional

N

As seletivas são promovi-
das pela Secretaria Estadual de 
Esportes, Lazer e Juventude com a 
organização da Federação Paulista 
de Ciclismo (FPC) e das cidades 
paulistas que são sedes.  Visam 
a revelar valores para o esporte 
nacional e incentivar a prática de 
exercícios físicos como fator de 
promoção de saúde, do estudo e 
do entretenimento. Em sua pro-
gramação, elas incluem palestras 
sobre temas diversos, garantindo 
o apoio teórico aos participantes.

No litoral paulista, as provas 
foram disputadas em arena mon-
tada na Avenida Dom Pedro I, 
com cerca de 700 estudantes dos 
municípios de Santos e Guarujá. 
As competições são divididas em 
três categorias: Pré-Mirim – até 12 
anos (nascidos a partir de 2002); 
Mirim – até 14 anos (nascidos a 
partir de 2000); e Infantil – até 17 
anos (nascidos a partir de 1997). 

Vitrine do esporte – A 
participação nas seletivas é gra-
tuita. Em todas as competições 
são oferecidas bicicletas e capa-
cetes para os participantes, que 
devem retirá-los na arena de larga-
da. O aluno interessado em correr 
nas próximas etapas deve copiar 
o formulário no blog dos Jogos 
Escolares, modalidade Ciclismo 
(ver link em serviço) e entregá-lo 
preenchido no dia da prova.

Os dez mais bem classifica-
dos nas seletivas em cada uma 
das categorias serão convidados 
a disputar os Jeesp 2014, que são 
as finais estaduais. Os vencedo-
res representarão o Estado de São 
Paulo na etapa nacional dos Jogos 
Escolares da Juventude.

As seletivas também funcionam como 
uma “vitrine” para o Programa Bolsa Ta -
lento Esportivo, da pasta de Esportes, e 
para a indicação de atletas para os Centros 
de Excelência do Estado, além de dar chan-
ce de participação em competições do 
Comitê Olímpico Brasileiro.

Próximas seletivas – O calendário 
2014 da FPC teve a primeira etapa disputa-
da em Ilha Solteira, no dia 26 de março. A 
terceira e a quarta seletivas estaduais serão 
realizadas em abril, nos dias 9, em Guaiçara; 
e 23, em Piedade. Em maio, as competições 
prosseguem no dia 14, em São Pedro; dia 21, 
em Campo Limpo Paulista; e a última prova 
será no dia 28, em Araraquara. 

A Seletiva Estadual Mirim será realiza-
da no dia 27 de julho, em Ribeirão Pires; a 
Infantil, em 12 de outubro, em São Carlos; 
e a Pré-Mirim só está sendo disputada 
em 2014 como preparação para os Jogos 
Escolares de 2015.

Rogério Mascia Silveira
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Paulista de Ciclismo

A Secretaria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania e o Procon-SP firmaram parceria 
para o lançamento de um canal de reclama-
ções, via internet, para turistas que tiverem 
problemas durante a Copa do Mundo. O 
hotsite será hospedado, a partir de junho, 
no portal www.procon.sp.gov.br. O canal 
irá auxiliar os visitantes a resolver eventuais 
conflitos nas relações de consumo – atrasos 
de voo, bagagens extraviadas, problemas 
com transporte terrestre, hospedagem e 
alimentação e dúvidas e imprevistos com 
operações bancárias. A estimativa é que São 
Paulo receba mais de 63 mil estrangeiros e 

327 mil brasileiros de vários pontos do País 
durante o campeonato mundial de futebol.

Paulo Arthur Góes, diretor executivo 
do Procon-SP, explica que a entidade terá 
atuação integrada com 11 órgãos de defesa 
do consumidor dos municípios paulistas que 
receberão as seleções estrangeiras e os torce-
dores: Águas de Lindoia (Costa do Marfim); 
Campinas (Portugal e Nigéria); Cotia 
(Colômbia); Guarujá (Bósnia); Guarulhos 
(Irã); Itu (Rússia e Japão); Mogi das Cruzes 
(Bélgica); Porto Feliz (Honduras); Ribeirão 
Preto (França); Santos (México e Costa 
Rica); e Sorocaba (Argélia).

Caberá ao Procon fazer a articulação com 
entidades setoriais (Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil, Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis, Associação Brasileira 
de Bares e Restaurante), para que cada uma 
delas ponha à disposição do turista um canal 
específico para a recepção e o tratamento das 
demandas recebidas via hotsite e para que 
consigam dar efetividade aos atendimentos.

Como funciona – No canal de 
reclamações, o turista terá à disposição for-
mulários específicos para cada demanda, 
no qual poderá registrar suas reclamações 

em busca de solução do problema. A fer-
ramenta terá ainda informações sobre os 
direitos do consumidor, aeroportos, alu-
guéis, segurança e telefones úteis, além de 
cartilhas trilíngues, tutoriais e aplicativos 
para serem baixados no celular. O Procon-
-SP também está preparando ações práti-
cas de fiscalização em pontos estratégicos – 
aeroportos e rodoviárias –, e nas atividades 
mais diretamente direcionadas para o aten-
dimento ao consumidor e ao turista.

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Assessoria de Imprensa do Ministério do Turismo

Segurança para turistas na Copa

Na Praia da Enseada, a chuva que 
caiu durante o evento não esfriou o ânimo 
dos ciclistas na busca por uma das vagas 
nas finais estaduais. O Guarujá brilhou na 
categoria Pré-Mirim, vencendo no mascu-
lino e feminino, enquanto Santos ganhou 
na Mirim e na Infantil. 

Os campeões da categoria Pré-Mirim 
foram Gabrieli Queiroz Melo, da EM Ary 
da Silva Souza, e Vinicius B. da Silva, da EE 
Ignácio Miguel Stephane. Na Mirim, vence-
ram Maria Marinho, da Escola Fernando de 

Azevedo, e Lucas Nunes, do Colégio Santa 
Cecília. Na Infantil, os primeiros colocados 
foram Thayná Araujo Lins, da EE Prof. 
Benedito Madureira, e João Gabriel Lisboa, 
do Colégio Coração de Jesus.

“Foram mais de 700 inscritos na sele-
tiva do Guarujá, e as baterias muito dispu-
tadas. A região confirmou nossa expecta-
tiva e estará bem representada nas finais”, 
destaca Gilson Alvaristo, vice-presidente da 
Federação Paulista de Ciclismo e um dos 
responsáveis pela organização do evento.

Duas rodas à beira-mar

Participaram das provas de ciclismo da 2ª seletiva regional dos Jogos Escolares do Estado alunos de 12 a 17 anos; melhores classificados ...
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... disputarão final estadual e os campeões, a etapa nacional. Em destaque, etapa no Guarujá


