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Comece a viver a Copa on-line

Novo manual na internet 
lista recomendações e 
destaca oportunidades 
para a realização de 
eventos nas 645 cidades 
paulistas durante a 
Copa do Mundo

Comitê Paulista da Copa do Mundo 
apresentou, em Ribeirão Preto, o 
Guia de Orientação Local (GOL) – 
Os Municípios Paulistas na Copa do 
Mundo da Federação Internacional 
de Futebol Associado (Fifa). 
Gratuito e disponível on-line, no 
formato PDF, o manual lista reco-
mendações e destaca oportunida-
des para a realização de eventos 
nas 645 cidades paulistas durante o 
torneio de futebol. 

Disponível no site do Comitê 
Paulista (ver serviço), a publica-
ção visa a aproveitar a realização 
da Copa no Brasil para incentivar 
o turismo e outras atividades eco-
nômicas no Estado, sem infringir 
direitos comerciais da Fifa e patro-
cinadores. Pretende, por exemplo, 
orientar a realização de eventos 
como festivais gastronômicos, tendo 
como base os países participantes 
do torneio, aproveitar o calendário 
esportivo para incrementar o apren-
dizado e atividades extracurriculares 
nas escolas, com aulas temáticas (de 
história e geografia) com os países 
participantes, etc.

A Copa será disputada em 12 
capitais brasileiras: Belo Horizonte 
(MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT), 

Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus 
(AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife 
(PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) 
e São Paulo (SP). O Estado terá seis jogos 
do torneio disputados na capital paulista 
e 11 cidades já foram confirmadas como 
Centros de Treinamento de Seleções (CTS) 
estrangeiras.

Atrativos paulistas – Onze dele-
gações decidiram montar seu QG em São 
Paulo (veja quadro) para concentração 
durante o Mundial. Há expectativa de que 
o Estado receba ainda mais quatro seleções 
estrangeiras.

A escolha, entre as 32 equipes classifi-
cadas para a Copa, é feita individualmente a 

partir de um catálogo, apresentado pela Fifa, 
com os locais que se candidataram, cum-
priram os requisitos básicos e assinaram os 
contratos. Das 83 opções brasileiras de CTS, 
30 estão no Estado de São Paulo.

Segundo Raquel Verdenacci, coorde-
nadora executiva do Comitê da Copa do 
Mundo, o objetivo do Guia é destacar para 
o turista e imprensa internacional os atrati-
vos paulistas. A publicação apresenta todas 
as regiões do Estado, traz alternativas para 
as cidades aproveitarem a maior circula-
ção de visitantes e a melhor visibilidade de 
seus atrativos turísticos com a promoção 
de eventos. 

“Uma programação de eventos pode 
ser decisiva para estimular a participação 
popular, seja por meio da decoração das 
cidades, estruturação dos atrativos turís-
ticos ou ações promocionais. A Copa do 
Mundo vai acontecer muito além das sedes 
dos jogos, por isso é importante ter alter-
nativas para que todos possam participar”, 
observa Raquel.

Jogos na capital – A Arena 
Corinthians, localizada na zona leste da capi-
tal, receberá o jogo de abertura do Mundial, 
Brasil x Croácia, às 17 horas do dia 12 de 
junho (quinta-feira), e mais cinco partidas 
do torneio. Três delas também são da fase 
de grupos e serão disputadas em junho: 
Uruguai x Inglaterra, dia 19 (quinta-feira), 
às 16 horas; Holanda x Chile, dia 23 (segun-
da-feira) às 13 horas; Coreia do Sul x Bélgica, 
dia 26 (quinta-feira), às 17 horas. Em julho, 
a cidade de São Paulo será palco de jogo das 
oitavas de final, no dia 1º (terça-feira), às 13 
horas, e outro de uma das duas semifinais, 
no dia 9 (quarta-feira), às 17 horas.

Rogério Mascia Silveira
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Mais 141 famílias receberam as cha-
ves de suas novas casas na semana pas-
sada. São dois conjuntos habitacionais da 
CDHU (Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano). Todas as moradias 
têm dois dormitórios e área de 43,5 metros 
quadrados.

Foram entregues 101 residências no 
Distrito de Talhado e 40 no Jardim João 
Paulo II. Além dos dois dormitórios, as 
casas têm sala, cozinha e banheiro. As 
habitações foram finalizadas com piso 
cerâmico em todos os cômodos, azule-
jos no banheiro e na parede hidráulica 
da cozinha, laje e muro de divisa entre 
os lotes.

Famílias recebem a chave da casa própria
Está prevista a instalação de sistema de 

aquecimento solar para água do chuveiro 
nos imóveis, que reduz em até 30% o con-
sumo de energia elétrica da residência.

Os novos mutuários terão prazo de até 
25 anos para quitar o financiamento. As 
prestações serão subsidiadas pelo Governo 
e calculadas de acordo com a renda fami-
liar. Quem ganha até três salários mínimos 
vai desembolsar 15% dos rendimentos. Em 
Rio Preto, 98% das famílias que receberão 
as chaves dos imóveis estão nessa faixa. O 
valor da menor prestação é de R$ 108,60.

A CDHU repassou os recursos financei-
ros para a prefeitura, que doou os terrenos 
e administrou as obras. Foram investidos 
R$ 10,3 milhões. 
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Centros de Treinamento escolhidos
Águas de Lindoia Costa do Marfi m
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Guarulhos e 
São Paulo  Irã
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México e 
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Ribeirão Preto  França

Guarujá  Bósnia e Herzegovina

SERVIÇO

Site do Comitê Paulista/Guia de 
Orientação Local (GOL) – www.
copa2014.sp.gov.br
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O Guia está disponível para download no site do Comitê Paulista da Copa

Novos mutuários: prazo de até 25 anos
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