Finais do Campeonato de Yo-Yo York no Cadima Shopping
Evento acontece nos sábados 08 e 15 de junho

Nova Friburgo, 07 de junho de 2013
O Cadima Shopping recebe nos próximos sábados, dias 08 e 15 de junho entre as 11 e
13 horas da tarde, as etapas finais do Campeonato de Yo-Yo York. Alex Mendes é o
organizador do evento, além de amante do esporte e um assíduo jogador, tendo sete anos de
experiência na brincadeira, que acabou virando esporte.
Alex organiza os campeonatos de ioiô em várias cidades do Brasil, e ressalta que a
intenção é levar o incentivo a prática de esportes, resgatando também essa brincadeira antiga
entre a maioria das crianças da rede municipal e particular, que estão entre as 1ª e 9ª séries.
O campeonato já está na cidade há mais de um mês promovendo as etapas em vários
pontos, como nas praças dos principais bairros e também nos colégios. A final será aqui no
Cadima Shopping, e todos estão convidados a participar deste belo encontro entre diversão e
esporte.
Neste primeiro fim de semana, dia 08 de junho, as inscrições estão abertas para idades
acima de dez anos, e é gratuita. É uma oportunidade para aqueles que tem a curiosidade de
aprender manobras, pois a equipe estará presente para ensinar e dar dicas, mas os três
melhores do dia receberão prêmios. No dia 15 de junho acontecerá a grande final, na qual os
classificados de todas as etapas já ocorridas disputarão os três primeiros lugares. Todos os
prêmios serão oferecidos pela equipe Yo-Yo York.
O brinquedo
Jogar ioiô não é tão simples como parece. Depende de habilidade, concentração e
coordenação motora, além de desenvolver a criatividade e a socialização dos jogadores.
Portanto é uma atividade recomendada para qualquer idade, mas as crianças são as que mais
se divertem. A cada manobra executada elas vibram e acabam incentivando os amigos a
aprender mais e mais, estimulando uma competição saudável entre todos. Traga sua família e
participe desta brincadeira também!
O Cadima Shopping fica na Rua Moisés Amélio, 17 – Centro, Nova Friburgo. Mais informações
pelo telefone 2523 8630.

Horários:
08 /06/13 – 11h às 13h – Local: 2º piso do Cadima Shopping
Fase com inscrições abertas e gratuitas para qualquer participante acima de 10 anos, e os três
primeiros colocados receberão prêmios.
15/06/13 – 11h às 13h – Local: 2º piso do Cadima Shopping
Fase final – Os classificados durante todo o campeonato disputarão os três primeiros lugares;
Encerramento do evento com entrega de prêmios.

Horário de funcionamento do Cadima Shopping:
Segundas
Pça de Alimentação: das 12h às 22h
Lojas: das 13h às 22h
De Terça a Sábado
das 10h às 22h
Domingos e Feriados
Pça de Alimentação: das 12h às 22h
Lojas: das 14h às 20h

