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Competição organizada pela federação acontece neste domingo, a partir das 8h 

Praia de Charitas vai ser o 
palco do estadual de pesca 
A Praia de Charitas, em 
Niterói, será ocupada neste 
domingo por pescadores 
amadores de vários mu-
nicípios. Eles vão part i-
cipar, a partir das 8h, do 
Campeonato Estadual de 
Pesca de 2018, organizado 
pela Federação de Pesca e 
Lançamento do Estado do 
Rio (FEPELERJ). Durante a 
competição, serão fisgados 
apenas pei xes l iberados 
pelo Ibama, principalmente 
o carapicu, muito comum 
nas águas de Charitas. Após 
a pesagem, os peixes serão 
doados a instituições de 
caridade.

Após as seletivas reali-
zadas em Charitas, durante 
as quais os peixes foram 
devolvidos ao mar, foram 
selecionados 114 competi-
dores nas categorias mas-
culino, feminino, sênior e 
juvenil. A praia de Charitas 
é escolhida para a compe-
tição porque a água do mar 
está em boas condições de 
balneabilidade; o piso da 
areia é plano e compacto; o 
acesso é fácil; e não há pro-
blemas de estacionamento 
(tarifa de R$ 5 na garagem 
subterrânea).

Segundo Roberto Herv, 
diretor de esportes do Pam-
po Clube de Saquarema, o 
campeonato segue todas 
as normas do Ibama, que 
l ibera pei xes pequenos, 
como cocoroca e carapicu, 
para pesca amadora. As 
normas, inclusive, f icam 
afixadas na bancada dos 
competidores. Cada peixe 
fisgado vale dois pontos e 
cada cem gramas, um pon-
to. Os competidores que 
somam o maior número de 
pontos concorrem a vários 
prêmios. Pei xes eventu-
almente fisgados fora das 
normas são imediatamen-

te devolvidos ao mar.
“Charitas é uma praia 

abrigada, ótima para este 
tipo de competição. Além 
dos competidores selecio-
nados, muitos que não pas-
saram nas eliminatórias 
também vêm participar e 
torcer pelos amigos. A pesca 
é uma atividade que envol-
ve milhares de pessoas no 

estado. O Pampo de Saqua-
rema, por exemplo, está en-
viando um grupo feminino 
para uma competição no 
Chile”, explicou Herv.

A  c om p e t iç ã o c ont a 
com o apoio da comuni-
dade de Charitas, que luta 
pela revitalização da orla. 
Bruno Carneiro, assessor 
parlamentar, que venceu 

três estaduais e dois bra-
si lei ros de seleções em 
praias abrigadas (em Santa 
Catarina e no Espírito San-
to) será um dos competido-
res. Carioca, ele acredita 
que mais de mil pessoas 
virão de várias partes do 
estado para acompanhar 
a competição de domingo.

“As condições do mar 
estão ótimas e a previsão do 
tempo indica uma grande 
compet ição. No aqueci-
mento, consegui fisgar sete 
carapicus em dez minutos. 
Todos foram devolvidos ao 
mar. Espero a mesma sorte 
no domingo”, disse Bruno 
Carneiro. n
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Durante a competição, serão fisgados apenas peixes liberados pelo Ibama, principalmente o carapicu

Projeto Grael realiza 
seminário em Niterói
O Projeto Grael vai realizar o 
Seminário Barcos como Ins-
trumento de Educação com 
o objetivo de proporcionar a 
capacitação focada no esporte 
para o desenvolvimento hu-
mano integral com ênfase em 
modalidades náuticas: vela, 
canoagem e remo.

A programação do Semi-
nário prevê oficinas práticas, 
palestras e mesas com profis-
sionais renomados, especialis-
tas em pedagogia do esporte, 
psicologia do esporte, esporte 
educacional, aulas teórico-
-práticas de canoagem, remo 
e vela, além da importante 
participação dos irmãos Grael, 
sendo eles Lars Grael, Torben 
Grael e Axel Grael.

De acordo com o coorde-
nador de vela do Projeto Grael, 
André Martins, os esportes 
náuticos são extremamente 
ricos em valores para a vida 
e trazem aprendizados que 
vão muito além das técnicas 
esportivas. Saber explorar todo 
esse potencial é a chave para 
promover uma educação es-
portiva saudável focada no 
desenvolvimento integral de 
crianças, jovens e adultos, e 
o seminário busca contribuir 
para a formação e qualificação 
de profissionais aptos a atender 
essa importante tarefa.

O evento acontece entre 
os dias 16 e 27 de julho nos 
turnos da manhã e da tarde, e 
será voltado para estudantes e 
professores de educação física, 
professores de modalidades 
náuticas, líderes comunitários 
que desenvolvam trabalhos 
com esportes náuticos e demais 
interessados no universo do 

esporte com foco em desenvol-
vimento humano integral. 

O Projeto Grael fica locali-
zado na Av. Carlos Ermelindo 
Marins, 494 – Jurujuba – Ni-
terói. Mais informações sobre 
a programação e a ficha de 
inscrição podem ser obtidas 
nas redes sociais: facebook /
projetograel. As inscrições são 
gratuitas e podem ser realiza-
das até o dia do evento. 

Sobre o Projeto Grael – Loca-
lizado atualmente no coração 
de Jurujuba e há 20 anos for-
mando campeões, o Projeto 
Grael foi criado pelos irmãos 
Lars Grael, Axel Grael e Torben 
Grael com o objetivo de facili-
tar o acesso de jovens da rede 
pública de ensino à educação 
por meio da vela. De 1998 
para cá, mais de 16 mil jovens 
conheceram o esporte náutico 
com uma série de atividades 
que geram a interação entre as 
atividades náuticas por meio 
do uso da tecnologia, o resgate 
da cultura da maritimidade e o 
meio ambiente. 

Com a missão de promover 
a cultura da maritimidade, bem 
como a ribeirinha, e ampliar o 
acesso aos esportes náuticos 
como instrumento de educa-
ção, de estímulo à profissionali-
zação, de construção da cidade 
e inclusão social, o Instituto 
Rumo Náutico – Projeto Grael 
vai muito além da proposta de 
formação esportiva básica, pois 
foi desenvolvido um método 
educacional apoiado em três 
pilares: programa esportivo, 
programa profissionalizante 
e programas ambientais para 
formar campeões na vida. n

Após a pesagem, 
os peixes 
fisgados serão 
doados a 
instituições de 
caridade 

Charitas foi escolhida porque está em boas condições de balneabilidade 


