SUGESTÃO DE PAUTA
24 de janeiro de 2008.
INCOR É HOMENAGEADO NO DIA DO ANIVERSÁRIO DE SÃO
PAULO
Nesta sexta-feira, 25 de janeiro, a partir das 14h30 (início das
corridas às 15h45), o Jockey Club de São Paulo prestará
homenagem ao Instituto do Coração do Hospital das Clínicas
(Incor-HCFMUSP), como parte das comemorações do aniversário
de 454 anos da cidade de São Paulo.
Segundo o Presidente do hipódromo de São Paulo, Márcio Toledo , o
Incor foi escolhido para ser homenageado por ser uma das instituições
mais representativas da capital e também do país.
Estarão presentes no evento autoridades do Incor, HC e Fundação
Zerbini – entre elas, os professores doutores Noedir Stolf, Adib Jatene,
Marcos Boulos e Jorge Kalil, além de políticos, empresários, artistas e
cidadãos paulistanos, como Giovanni Bruno.
A homenagem consiste na realização de um almoço para convidados, no
salão principal da tribuna social, e de páreos especiais com os nomes do
Incor, de seus fundadores, atuais dirigentes, médicos e funcionários.
Assim é que terão páreos em seus nomes os professores doutores
Euryclides de Jesus Zerbini e Luis Venere Decourt (fundadores do
InCor/homenagem póstuma), Adib Jatene e Fulvio Pileggi (exdirigentes), e os atuais dirigentes: Prof. Dr. Noedir Stolf (presidente do
Conselho Diretor), Prof. Dr. Francisco Vargas (vice-presidente do
Conselho Diretor), Prof. Dr. Jorge Elias Kalil Filho (presidente do
Conselho Curador da Fundação Zerbini).
Também será homenageado o Prof. Dr. Marcos Boulos (Diretor da
Faculdade de Medicina da USP), entre outros nomes reconhecidos, como
o de Giovanni Bruno, do restaurante Il Sogno d’ Anarello, que receberá
o Prêmio “Amigo do InCor”.
Outra atração do dia será o lançamento do livro do secretário municipal
dos Esportes e Lazer, Walter Feldman, também médico de formação.
Com o título “São Paulo, o bom combate da paz”, o livro que será
lançado a partir das 19 horas, pela Editora Contexto, discute o papel de
subprefeituras fortalecidas na administração e reconciliação da cidade.
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HOMENAGEM DO JOCKEY À CIDADE DE SÃO PAULO
O programa do dia de comemorações do Jockey tem como principal
atração o páreo “Grande Prêmio 25 de Janeiro”, prova criada
especialmente para homenagear o aniversário de São Paulo.
Trata-se de uma corrida altamente qualificada, realizada na pista de
areia, distância de 2.000 metros, onde participam as melhores éguas da
atualidade em campanha no Brasil, como Leggera, In Fraganti, Selecta e
Coronada Nova, entre outras.
No “GP Presidente do Jockey Club”, outra prova importante do dia,
estarão na raia os melhores cavalos da distância da milha em pista de
areia, como Giruá, Alcomo, Diego A e Triton Danz.
No feriado (25/1), o Jockey Club estará aberto a toda a população,
como ocorre normalmente em sábados, domingos e feriados, oferecendo
inúmeras atrações como:
•

Passeios de pôneis e cavalos para as crianças (gratuito);

•
•
•

•

Playground infantil, especialmente montado em frente às
arquibancadas especiais, com total segurança;
Apresentação do “Coral do Hospital das Clínicas”;
Lançamento do livro “São Paulo, o bom combate da paz”, de
Walter Feldman, a partir das 19 horas, no 1º andar das tribunas
sociais;
Excelentes opções de bares e restaurantes (Cânter Bar, Mercearia
Jockey, Restaurante Charlô, Rancho da Empada e outras
lanchonetes).

O GP 25 de Janeiro é considerado tão importante que, em 2004, a
Prefeitura de São Paulo incluiu a prova na programação oficial para
comemoração dos 450 anos, bem como, em 1954 o Jockey foi palco das
mais importantes comemorações em função do IV Centenário, quando
recebeu inúmeras autoridades no Hipódromo Paulistano, como o
Presidente Getulio Vargas, o Príncipe Alí Khan e alguns astros de
Hollywood, que estavam na cidade para participarem de um festival de
cinema no Cine Marrocos.
Espera-se um grande público para o evento, com várias autoridades e
celebridades prestigiando o acontecimento.

