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Esporte

A ‘fadinha’ que assombrou o mundo
Aos 13 anos, skatista Rayssa Leal faz história e conquista a prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio
FOTOS SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE/DIVULGAÇÃO/ND

A skatista Rayssa Leal fez
história nesta segunda-feira
(26) ao conquistar a medalha
de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio com apenas 13
anos e 7 meses de idade. Ela se
tornou a atleta brasileira mais
nova a ganhar uma medalha.
Foi a segunda do skate brasileiro em Tóquio e a terceira no
geral. Antes, Kelvin Hoefler
havia ficado também com a
prata no street masculino. Depois, foi a vez de a "Fadinha",
como é conhecida, brilhar
na final do street feminino e
terminar em segundo. O ouro
ficou com a japonesa Momiji
Nishiya, e o bronze, com outra
atleta da casa, Funa Nakayama, que também tem apenas
13 anos. O pódio, portanto, foi
composto por duas skatistas de 13 anos e uma de 16.
Atual vice-líder do ranking mundial, Rayssa, que
havia alcançado o terceiro
lugar na fase classificatória,
não se intimidou diante das
adversárias mais experientes
e deu show no Ariake Urban
Sports Park com manobras
espetaculares. O skate está
fazendo a sua estreia no
programa olímpico. Após a
prata, a maranhense chorou

muito com o feito gigantesco que acabara de alcançar.
"Estou muito feliz por
poder representar todas as
meninas e de realizar meu
sonho e ganhar uma medalha. É muito gratificante
realizar o meu sonho e o de
meus pais", celebrou Rayssa.

DERRUBANDO RIVAIS

Chamaram atenção a calma
e o desempenho de Rayssa,
que em alguns momentos foi
vista dançando relaxada na
pista. Bastante inspirada, ela
foi derrubando as rivais ao
longo das baterias até conquistar o seu lugar no pódio entre duas japonesas.
Rayssa entrou de vez na briga pelo pódio quando recebeu
4.21 ao acertar uma excelente
manobra no corrimão em sua
terceira tentativa. Naquele
momento, a brasileira já tinha
quatro notas para compor a
pontuação e havia assumido a
liderança. Na quarta tentativa,
ela encaixou mais uma manobra e ganhou dos juízes 3 39
como nota para substituir um
2.94. Na última, errou e caiu,
o que lhe prejudicou na briga
pelo ouro. Mas a prata veio e
foi motivo de muita festa.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 270/SMA/DSLC/2021
– Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gás p.45kg de cozinha para
atender as unidades educativas da rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC. Dia 10
de agosto de 2021, às 15h. Endereço eletrônico: http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 271/SMA/DSLC/2021
– Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de vasilhame vazio de gás de
cozinha, P.45kg para as unidades educativas da Rede Municipal de Educação de
Florianópolis/SC. Dia 10 de agosto de 2021, às 16h30min. Endereço eletrônico:
http://wbc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação
deste edital R$ 528,00.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS
Nº 153/SMA/DSLC/2021
A Secretaria Municipal de Administração, interveniente promotora da licitação, torna
público para o conhecimento dos interessados que o edital de Tomada de Preços nº
153/SMA/DSLC/2021 sofreu retificação. O edital retificado se encontra disponível no
endereço eletrônico: www.pmf.sc.gov.br. Informa-se, ainda, que o limite para a entrega
dos envelopes será até às 13h50min do dia 13/08/2021. A reunião de abertura dos
envelopes será no mesmo dia, a partir das 14h, na Secretaria Municipal de Administração,
Superintendência de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo
Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC. A Comissão.
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DA CONCORRÊNCIA
Nº 141/SMA/DSLC/2021
A Secretaria Municipal de Administração, interveniente promotora da licitação, torna
público para o conhecimento dos interessados que o edital de Concorrência nº 141/SMA/
DSLC/2021 sofreu retificação. O edital retificado se encontra disponível no endereço
eletrônico: www.pmf.sc.gov.br. Informa-se, ainda, que o limite para a entrega dos
envelopes será até às 13h50min do dia 30/08/2021. A reunião de abertura dos envelopes
será no mesmo dia, a partir das 14h, na Secretaria Municipal de Administração,
Superintendência de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo
Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC. A Comissão.
A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na
veiculação deste edital R$ 924,00.

A carismática Rayssa no pódio com as japonesas Momiji Nishiya (ouro) e Funa Nakayama (bronze)

Um fenômeno do skate
Rayssa Leal, nascida em
Imperatriz, no Maranhão, é
um verdadeiro fenômeno do
esporte. Desde 2018, quando
tinha apenas 11 anos, já integra a seleção brasileira e é
vista como uma das melhores do mundo na categoria
street, dona de um talento
raro. A primeira vez que ela
subiu em cima de um skate
foi aos 6 anos, quando seus
pais lhe deram o equipamento de presente. Um ano
depois, já estava competindo. O mais impressionante
é que ela aprendeu tudo
por conta própria, sozinha.
A garota assista a vídeos
dos seus ídolos no celular e
depois ficava repetindo insistentemente as manobras.
Aos 9 anos, Rayssa já
não competia mais entre

as crianças para
disputar campeonatos na categoria geral. Passou,
então, a levar uma vida de
"adulta", treinando três
horas todos os dias. Tanto
esforço deu certo e agora a pequena Rayssa Leal
é medalhista olímpica.

Brasileira
aprendeu a
praticar
sozinha
ainda
criança

Vôlei tem vitória de virada

Scheidt já é o oitavo melhor

A seleção brasileira masculina de vôlei
teve que mostrar garra e superação nesta
segunda-feira para vencer pela segunda
vez nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.
Depois de perder os dois primeiros sets, o
time comandado pelo técnico Renan Dal
Zotto reagiu e mostrou força para derrotar
de virada a Argentina por 3 a 2 – com
parciais 19/25, 21/25, 25/16, 25/21 e 16/14
–, na Ariake Arena, pelo Grupo B. O cubano
naturalizado Yoandy Leal foi o maior
pontuador brasileiro, com 16 pontos.

O velejador brasileiro Robert Scheidt
reagiu nesta segunda-feira (26) e subiu na
classificação da classe Laser nos Jogos de
Tóquio. Lenda do esporte olímpico, Scheidt
obteve um quarto lugar e subiu para o
8º lugar nas disputas realizadas na baía
de Enoshima. O atleta de 48 anos havia
estreado na Olimpíada com o 11º lugar
na regata de abertura, domingo. Ontem,
ele mostrou evolução e registrou um 10º
posto e 4º lugar nas duas regatas do dia,
avançando para a oitava colocação geral.

