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Últimas Notícias

14/12/2016 - #JOGOLIMPO

Integrantes do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem tomam posse

BRASIL Acesso à informação - Barra GovBr

PT  EN  ES

05/03/2016 16h39

PARQUE OLÍMPICO DA BARRA

Arena Carioca 3 será inaugurada neste domingo
A instalação tem capacidade para 10 mil torcedores e receberá o evento-teste de esgrima entre 23 e 27 de abril

A Arena Carioca 3, que será inaugurada neste domingo, é a que fica mais à direita. Foto: Gabriel
Heusi/Brasil2016.gov.br

Palco das competições de esgrima, taekwondo e do judô paralímpico, a Arena Carioca 3, no Parque Olímpico da Barra, será
inaugurada neste domingo, às 9h. O evento-teste de esgrima, previsto para o período de 23 a 27 de abril, será realizado na
instalação.

O conjunto de três ginásios que recebem o nome de Arenas Cariocas tem investimento de R$ 292,8 milhões em recursos de
parceria público-privada (PPP) da prefeitura do Rio de Janeiro. O Ministério do Esporte destinou R$ 58 milhões para a climatização
dos ginásios. A Arena Carioca 3 tem capacidade para 10 mil pessoas, enquanto a Arena Carioca 1 (já entregue) recebe 16 mil
torcedores e a Arena Carioca 2 (em fase final de conclusão), 10 mil espectadores. 

O secretário executivo do Ministério do Esporte, Marcos Jorge de Lima, participa do evento deste domingo. 

Serviço: 
Inauguração da Arena Carioca 3 
Data: domingo (06.03.2016) 
Horário: 9h Local: Parque Olímpico da Barra 
Contato: Paulo Rossi – (61) 9672-1036 Ascom – Ministério do Esporte

Fonte: Ministério do Esporte
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14/12/2016 - LEGADO

CT de tênis de mesa é montado no Rio com equipamentos olímpicos

14/12/2016 - REDE NACIONAL DE TREINAMENTO

Imperatriz (MA) inaugura complexo esportivo e Praça da Juventude

13/12/2016 - REDE NACIONAL DE TREINAMENTO

Para ministro, integração de estruturas esportivas de alto rendimento é próximo desafio

12/12/2016 - NATAÇÃO

Brasil fecha o Mundial de piscina curta com três pódios

09/12/2016 - JOGOS UNIVERSITÁRIOS

Jogos Paralímpicos Universitários começam nesta sexta-feira em São Paulo

07/12/2016 - PREMIAÇÃO

Petrúcio Ferreira e Silvânia Costa levam o Prêmio Paralímpicos

03/12/2016 - #FORÇACHAPE

Chapecoenses se despedem de seus heróis
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