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Zona Oeste

A

Secretaria Municipal
de Esportes (SMEL)
e a Federação de Ginástica do Estado do
Rio de Janeiro (FGERJ) assinaram, na última quinta-feira, o acordo de parceria para
a realização da escolinha de
ginástica na Arena 3, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. As
aulas vão atender a alunos e
alunas de 7 a 18 anos e, pela
primeira vez no local, vão englobar as três modalidades
olímpicas: artística, rítmica
e trampolim.
“Nosso objetivo é dar vida
para todos os espaços esportivos da prefeitura. Não vamos deixar nenhum deles
sem atividade olímpica e,
para isso, estamos contando
com a parceria das federações. Esse acordo assinado
hoje (quinta-feira) possibilita que crianças aprendam ginástica para, quem sabe um
dia, possam se tornar medalhistas olímpicos”, afirmou o
secretário municipal de esportes Guilherme Schleder.
Para Bruno C hateaubriand, representante da
Federação de Ginástica do
Estado do Rio de Janeiro
(FGERJ), a parceria com a
SMEL é a realização de um
sonho para todos os ginastas.
“É um momento emocionante por tudo que envolve
o esporte e pela possibilidade de concretizar o sonho de
tantas pessoas. Vamos ter
pela primeira aqui na Arena 3 uma escolinha com as
três modalidades olímpicas.
Fico feliz de ver a Secretaria
de Esportes incentivando a

Parque Olímpico vai ganhar
escolinha de ginástica
Aulas vão atender a alunos e alunas de 7 a 18 anos e inscrições se iniciam hoje
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Aula inaugural, para
marcar o acordo, teve a
presença do bicampeão
mundial Diego Hypolito

prática esportiva em um momento tão difícil”, comentou.
Para marcar o acordo, o
espaço foi utilizado para
uma aula com alunos da Vila

Olímpica GREIP, da Penha, e
também do Fluminense. As
primeiras lições contaram
com a visita do bicampeão
mundial e medalhista olím-

pica Diego Hypolito.
“A motivação para essas
crianças tem que ser em
cima da inclusão social, da
educação e de bons exem-

plos. Fico honrado em ver
que o esporte motiva as pessoas, mesmo em um momento tão difícil de pandemia
que vivemos. Isso me faz seguir dando palestras, incentivando a ginástica e mostrando como a minha vida
mudou por eu não deixar de
acreditar nos meus sonhos –
disse Diego, que conversou e
incentivou os alunos durante o treinamento.”
Fá de Diego, Letícia Barreto, de 12 anos, não escondeu a emoção por estar diante do ginasta brasileiro. “O
coração ficou batendo forte,
porque gosto muito dele.
Acompanho o Diego desde
que conheci a ginástica, sou
apaixonada pelo trabalho
que ele sempre fez. Estou
muito feliz”, disse a atleta da
Vila Olímpica da Penha.
As turmas terão no máximo 15 pessoas, respeitando
todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Os interessados deverão se inscrever na Arena 3, a partir de
hoje, e precisam levar atestado médico, comprovante de
matrícula escolar, comprovante de residência, autorização de um responsável e
documento de identificação
do (a) aluno (a).
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Uma nova voz para as comunidades
População vai poder contribuir para a construção do Conselho de Favelas até o dia 9
A cidade do Rio vai ganhar
seu primeiro Conselho de
Favelas e a população pode
contribuir para a construção
dessa iniciativa por meio de
uma consulta pública disponível no site Participa Rio
(https://conselho-de-favelas-pcrj.hub.arcgis.com/).
Ao acessar o formulário, o
participante deve informar,
por exemplo, a área do município da residência, e se integra algum movimento social.
Na sequência, há perguntas
sobre a organização do futuro conselho. Entre elas,
se deve ser dividido por regiões, número de membros
e qual o melhor critério de
escolha dos conselheiros.
Os cariocas têm até o dia 9
para dar sua opinião na enquete. Um grupo de trabalho, coordenado pela Secretaria de Governo e Integridade Pública, já está participando de reuniões desde o
início do mês e conta com representantes das secretarias
da Juventude Carioca, de Política e Promoção da Mulher
e de Ação Comunitária.

Conselho de Favelas será
construído com a ajuda
da população do Rio,
através de questionário

Jump Around está no estacionamento do Nível Lagoa, portaria J

Maior castelo inflável
da América Latina chega
ao BarraShopping
Durante as reuniõe, está
sendo elaborada uma proposta para concretizar os
compromissos desse movimento inédito, que é olhar
para as favelas e territórios
periféricos como espaços de
atenção especial. O objetivo
do Conselho de Favelas pode
ser sintetizado em duas ações

fundamentais: aprimorar a
elaboração, a execução e o
acompanhamento das políticas públicas voltadas para esses territórios e trazer para o
debate público vozes e ideias
que podem apresentar para
os diversos setores da cidade
todas as potências produzidas nesses locais.

O grupo de trabalho foi
instituído por meio do Decreto 48.398, publicado no
primeiro dia da nova gestão.
O Rio é uma cidade repleta
de particularidades e, sem
dúvida, algumas das marcas
graves da sua desigualdade
estão expostas nas favelas e
nos territórios periféricos.

Clube de Vantagens dá descontos para clientes
Ganhar mimos, ficar por dentro de promoções e ter vantagens exclusivas é o sonho de
todo consumidor, que o Via
Parque Shopping decidiu realizar. O Clube de Vantagens
Via Parque Shopping oferece
benefícios na palma da sua
mão. Basta baixar o aplicativo ‘Clube Via Parque’ nas lojas
de aplicativo da Android e da
Apple, ou se inscrever no site
www.clubeviaparque.com.br.
O programa nasce para estreitar o relacionamento entre consumidores e lojistas, e
conquistar o cliente pelo tra-

Ofertas exclusivas
estão disponíveis
no aplicativo Clube
Via Parque
tamento diferenciado. Os benefícios podem ser sentidos
no bolso com o primeiro clique após o cadastro: estacionamento gratuito como bônus
de adesão até dia 16.
No aplicativo, o usuário
pode ficar por dentro do que
está acontecendo nas lojas,

restaurantes, como promoções, cupons de desconto e
mimos. São mais de 60 estabelecimentos participantes oferecendo descontos de até 30%
de desconto, além de serviços
gratuitos na primeira visita,
brindes nas compras acima de
R$ 350, entre outros.
Depois, o usuário pode conferir o quanto economizou
com as suas compras através
do Clube de Vantagens por um
gráfico disponibilizado pela
ferramenta. Em breve, com o
aplicativo ainda será possível
ainda realizar pagamentos on-

-line dos produtos ofertados
nas lojas, com condições exclusivas para os usuários. Essa
função estará habilitada nas
próximas versões do Clube.
“O Clube de Vantagens é o
resultado de um grande investimento de trabalho e pesquisa
para o consumidor. Com ele, o
usuário pode acompanhar,
em tempo real, as promoções
oferecidas pelos lojistas. Isso
deixa o Via Parque Shopping
ainda mais presente no dia a
dia dos clientes”, comenta Fernando Cairo, superintendente
do Via Parque Shopping.

A novidade gigante é destinada a todas
as idades e funciona até o próximo dia 21
O BarraShopping conta
com uma novidade literalmente gigante. Depois de
passar por Belo Horizonte
e Sorocaba (SP), o maior
castelo inflável da América Latina desembarca no
Rio. Até o dia 21, a atração
de 2.500 m², que conta
com diversos escorregadores, estruturas de escalada, pistas de obstáculos,
quadras de basquete, entre outros, pode ser conferida no estacionamento
(Nível Lagoa, portaria J)
do empreendimento.
Durante sessões de 30
minutos, pessoas de todas
as idades podem desafiar
seus limites em um ambiente lúdico e colorido.
A brincadeira é embalada
por música e guiada por
monitores. “É uma oportunidade bem diferente
para diversão em família.
Todo mundo vira criança
no Jump Around”, destaca
Henrique Gomes, diretor
da empresa.

O valor é R$ 40 para compra antecipada e R$ 45 na
bilheteria. Cada minuto extra custa R$ 1. Crianças até
quatro anos não precisam
de ingresso, porém precisam estar acompanhadas
de um adulto pagante. A
atração funciona com hora
marcada e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Sympla (bileto.sympla.com.br/
event/67448/d/95366).
Vale ressaltar que o inflável segue as normas de proteção e segurança contra a
Covid-19. Os participantes
precisam chegar com 30 minutos de antecedência ao local para aferição de temperatura, é disponibilizado dispensers de álcool em gel e há
distanciamento nas filas do
check-in e check-out. A capacidade do brinquedo está
reduzida em 70%. O Jumb
Around funciona de segunda-feira a sábado, das 16h às
21h30; e domingos, das 14h
às 19h30.

