
CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS PROMETE SURPREENDER PÚBLICO

  

  Está chegando o momento! A abertura oficial da 82ª edição dos Jogos Abertos ocorrerá hoje
(14), a partir das 20 horas, no Ginásio Milton Olaio Filho. A programação está cheia de
novidades e promete surpreender o público. “Tudo está muito caprichado e vai ter surpresa
logo na entrada. Vai ser épico esse evento”, disse, Andréia Rosa, funcionária da Prefeitura de
São Carlos.

   

  Na noite de terça (13) já foi possível conferir a movimentação no ginásio para ajustar os
últimos detalhes. Iluminação e áudio devem estar impecáveis para que tudo saia como
planejado. “A expectativa é das melhores. Estamos testando som e luz para que tudo saia
perfeito e para que todos sintam o carinho com que preparamos tudo para o público. As
surpresas já começam dentro do túnel, vai ter efeitos especiais, enfim, queremos fazer uma
festa inesquecível para todo mundo, não dá para perder”, comentou Juliana Regina Milão,
responsável por verificar a iluminação e o som.

   

  DEDICAÇÃO – Os preparativos para o cerimonial começaram há um bom tempo. A demanda
é grande e exige muita dedicação. “Assim que foi anunciado que os Jogos Abertos seriam aqui
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já começamos a nos reunir, a pensar na estrutura, na abertura, já tem um bom tempo que
estamos trabalhando nisso para fazer o melhor possível”, contou Andréia. E não foram poucas
as reuniões realizadas. “Muita gente envolvida, muitas minúcias, a gente procurou estar muito
bem alinhado para que nenhum detalhe escape e seja perfeito mesmo”, completou Juliana.

   

  A programação inclui música ao vivo e desfile com mais de 500 crianças. As primeiras
premiações de atletas que participam da 82ª edição dos Jogos Abertos  j&aacute;
ocorrer&atilde;o durante a solenidade de abertura da competi&ccedil;&atilde;o
. “A ideia é que seja simples, mas muito marcante e com muita qualidade”, destacou Andréia.

   

  Quem é da cidade já percebeu a diferença. O técnico da equipe feminina de handebol,
Antonio Carlos Rodrigues da Costa, o Tonho, disse que a mudança no ambiente é nítida: “E a
expectativa é muito grande, porque nós estamos recebendo atletas de todo o estado, atletas de
renome que compõem a seleção brasileira, que participam de campeonato mundial, então para
nós é um privilégio, porque quando você recebe uma visita, você quer tratá-la da melhor forma
possível, e é isso que nós estamos fazendo, desde a preparação para a abertura até nosso
primeiro jogo, que será no dia 20”, ressaltou.

   

  Além de técnico do time feminino, Tonho também é um dos jogadores do time masculino de
handebol. “Eu, que já participei de vários jogos abertos, o primeiro em 1998, participei de várias
aberturas, mas é a primeira vez que sinto o que senti quando entrei aqui no Ginásio Milton
Olaio Filho hoje. E quando digo isso, estou me referindo à preparação, estou percebendo que
tudo está sendo feito da melhor forma possível, então eu também acredito que vamos
surpreender. É oportunidade para quem é de São Carlos trazer toda a família”, afirmou o
técnico-atleta.
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http://jogosabertos.saocarlos.sp.gov.br/abertura-dos-jogos-abertos-ja-tera-premiacao-de-atletas/
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  COMO PARTICIPAR – A abertura oficial ocorrerá a partir das 20 horas no Ginásio Milton
Olaio Filho, que fica na Rua Ernesto Gonçalves Rosa Júnior, S/Nº, no Jardim São Paulo. A
entrada é gratuita e aberta ao público
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