terça-feira, 27 de julho de 2021

Manezinha defende
o Brasil na Olimpíada

AGENDA OLÍMPICA
TERÇA-FEIRA
6h30: Rúgbi: quartas de final
7h: Natação: eliminatórias
7h: Boxe: preliminares
7h30: Vôlei feminino:
Brasil x República
Dominicana

CBG/DIVULGAÇÃO/ND

Jovem que conheceu a ginástica rítmica espiando uma vizinha da sacada
de casa quer levar o país para a final nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Beatriz Linhares (segunda da esq. para a dir.) já conquistou medalhas em dois Pan-Americanos

Nícolas Horácio
nicolas.david@ndmais.com.br

Beatriz Linhares da Silva,
18 anos, começou a se interessar por ginástica espiando
as acrobacias de uma vizinha da sacada de casa. Hoje,
é uma das 10 atletas mais
jovens a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de
Tóquio, no Japão. A manezinha começou na ginástica
rítmica aos nove anos na
Adiee (Associação Desportiva do Instituto Estadual de
Educação). Com talento nato,
foi para a equipe de ginástica
de Florianópolis e, depois,
para a seleção brasileira.
“Sempre penso em dar
o meu melhor. Treinamos
muito, então, estamos muito

bem preparadas. Confio muito
no nosso trabalho. Eu tento
deixar a cabeça o mais calma
possível, não buscar a pressão
da competição, de fora, e fazer
o meu melhor dentro da quadra”, disse a atleta em entrevista ao programa “SC no Ar”.

BRILHO NO OLHAR

Há três anos, Bia vive em
Aracaju, Sergipe, onde treina
de oito a dez horas por dia no
Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica.
Entre as conquistas da jovem
atleta, uma medalha de ouro
e duas de bronze no Pan-Americano de Lima, no Peru,
em 2019. Depois, a vitória no
Pan-Americano de Ginástica
no Rio de Janeiro, decidida
no detalhe contra as mexica-

nas, que trouxe a credencial
para os Jogos Olímpicos.
“Eu estava sempre presente,
não faltei uma competição e
sempre a incentivei a ficar no
esporte”, conta a mãe, Carolina Linhares de Mesquita, que
é de Natal, Rio Grande do Norte. “Sempre foi uma menina
muito talentosa. Veio com ela
esse talento. Uma postura diferenciada, um brilho no olhar
diferente e uma vontade enorme de ser uma grande atleta”, lembra a treinadora da
Adiee, Maria Helena Kraeski.
Segundo ela, quando Beatriz
estava no final da categoria
infantil, começou a ser observada pelos dirigentes da seleção e, quando fez 15 anos, fez
uma seletiva. Não deu outra!
Bia foi chamada e virou titular.

Boa estreia e vitória no
vôlei de praia feminino

Avancini é o melhor
brasileiro no mountain bike

Ana Patrícia e Rebecca estrearam com vitória
no vôlei de praia nos Jogos de Tóquio. Na noite
de domingo, pelo horário de Brasília (manhã de
segunda no Japão), as brasileiras derrotaram
as quenianas Makokha e Khadambi por 2 sets a
0, com parciais de 21/15 e 21/09. Elas voltam à
quadra nesta quarta (28) para enfrentar as letãs
Graudina e Kravcenoka. No sábado que vem
(31), elas vão encerrar a participação na fase de
grupos contra as americanas Claes e Sponcil.

Henrique Avancini não conquistou o resultado
que desejava nos Jogos de Tóquio. O brasileiro
não conseguiu acompanhar seus principais
adversários e terminou em 13º no ciclismo
mountain bike na categoria cross-country
na madrugada de segunda-feira (horário de
Brasília), cruzando a linha de chegada em
1h28min09s. Outro competidor do Brasil na
disputa, Luiz Cocuzzi subiu cinco posições
no fim e terminou a corrida em 27º.

19

7h40: Ginástica artística
feminino: final por equipes

Celeiro de atletas

8h: Futebol feminino:
Brasil x Zâmbia

Oito ginastas da Adiee já fizeram parte da seleção brasileira. Bia é a segunda a ir para
a Olimpíada, repetindo o feito
de Luisa Matsuo (Pequim
2008). “É uma uma emoção
muito grande ver mais uma
menina que saiu do projeto
e nutriu o sonho de ser uma
ginasta de Olimpíada chegar
lá. Estamos no caminho certo,
conseguindo formar grandes
nomes da ginástica brasileira”, diz Maria Helena.
Atualmente, ela ensina cerca de 300 meninas na Adiee.
A prioridade é para alunos do
IEE, mas as meninas da comunidade podem participar
quando sobra vaga. Além da
ginástica, têm dança, futebol
de salão, basquete, voleibol
e handebol, por exemplo.
Na opinião de Maria, o Brasil ainda não está pronto para
disputar o pódio na ginástica
rítmica, mas o esporte está
em grande desenvolvimento
e o país pode pleitear vaga na
final. “O Brasil tem condições
de fazer uma apresentação
bonita e mostrar sua evolução”, aponta a treinadora.
A equipe brasileira está
treinando na cidade de Hamamatsu. As meninas viajam
para Tóquio no próximo
sábado (31). O país não se
classificou para a disputa
individual na ginástica rítmica, somente em conjunto.
Beatriz e a equipe disputam
vaga para a final no dia 7 de
agosto. A disputa por medalha será no dia seguinte.

10h: Vôlei de praia feminino:
Agatha/Duda (BRA)
x Wang/X.Y.Xia (CHN)
19h45: Surfe: finais
20h30: Vôlei de praia
masculino: fase de grupos
21h: Vôlei masculino:
Canadá x Irã
22h: Natação: finais
23h: Vôlei de praia feminino:
Ana Patricia/Rebecca
(BRA) x Graudina/
Kravcenoka (LET)

QUARTA-FEIRA
0h: Judô: eliminatórias
0h: Boxe: preliminares
0h: Ciclismo: final feminina
1h: Canoagem slalom:
semifinais
1h30: Basquete masculino:
Estados Unidos x Irã
2h30: Vôlei masculino:
Argentina x França
3h: Vôlei de praia feminino:
fase de grupos
3h30: Tênis de mesa
feminino: quartas de final
4h: Tênis de mesa masculino:
quartas de final
5h: Futebol masculino:
Arábia Saudita x
Brasil
5h: Judô: finais
5h: Vôlei de praia masculino:
fase de grupos
5h: Tênis de mesa feminino:
quartas de final
Horários de Brasília

PUBLICAÇÃO LEGAL
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA — FUCRI
EXTRATO DA ATA 02- CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 02/2021/DIRETORIA EXECUTIVA
Na data aprazada no edital, a Comissão de Licitação reuniu-se para abertura, processamento e julgamento
do edital. As empresas Engenharia Castanhel Ltda, PGC Engenharia de Obras Ltda. e Engetom
Construção Civil Ltda. entregaram tempestivamente os envelopes contendo a habilitação complementar
nos termos do Parágrafo 3° do Artigo 48 da Lei Federal n°. 8.666/93. A Presidente da Comissão de
licitação que foi recebido recurso impetrado pela empresa PGC Engenharia de Obras Ltda. o qual foi
reconhecido e indeferido. A Comissão de licitação habilitou todas as licitantes. O prazo de interposição
de recurso da fase habilitatória foi renunciada pelas empresas licitantes. Abriu-se os envelopes contendo
as Propostas de Preço, as empresas Engenharia Castanhel Ltda e Engetom Construção Civil Ltda foram
desclassificadas por apresentar preços globais superiores ao estabelecido no edital. Fica suspenso o
julgamento da proposta apresentada pela empresa PGC Engenharia de Obras Ltda. para análise técnica
dos documentos e posterior decisão quanto a sua classificação. A ata na íntegra poderá ser obtida por
meio de solicitação via e-mail: licitacoes@unesc.net.
Criciúma/SC, 26 de julho de 2021.
MÁRCIA ANDRÉIA SCHUTZ LÍRIO PIAZZA
Presidente da Comissão

