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Mate gelado e biscoito Globo
serão distribuídos nas praias

Ação comemorativa da TIM acontece hoje nos calçadões de Copacabana, Leblon e Barra da Tijuca

P

ara comemorar os 455
anos do Rio, a Tim preparou uma ação do jeito que
o carioca mais gosta: com mate
gelado e biscoito Globo. Hoje, a
partir das 10h, a dupla preferida
das praias será distribuída nos
calçadões do Leblon, no Quiosque do Azur, e na Barra da Tijuca, no Quiosque Classic Beach.
Outra boa notícia é o desconto
no smartphone LG K40S, que
sai por R$ 699 no plano Controle, com internet, ligações e redes
sociais ilimitadas a partir de R$
49,99 por mês.
A operadora presenteia
ainda os clientes do Rio com
um chaveiro personalizado
com gírias cariocas e brindes
especiais em diversas lojas
pela cidade maravilhosa. “A
Tim tem sede no Rio e quer se
aproximar ainda mais do público local, reforçando a identidade carioca da empresa. O
sucesso do verão Tim é um
exemplo dessa estratégia. Nós

Gilvan de Souza

levamos música e entretenimento para as praias, e agora
comemoramos o aniversário
da cidade com distribuição
de brindes e oferta em smartphones”, diz Daniel Soares,
diretor comercial da Regional
Sudeste da Tim Brasil.
Grandes artistas

Recentemente, a operadora
realizou o projeto Verão Tim,
na praia de Ipanema, na Zona
Sul da cidade, com atrações
renomadas como Baco Exu
do Blues, Elza Soares, Cidade
Negra e Iza. O evento serviu
para levantar discussões importantes como a causa LGBTQ+ e a igualdade racial. Segundo a organização do festival, cerca de 500 mil pessoas
estiveram presentes nos nove
shows oferecidos pelo projeto. O Réveillon de Copacabana e o tradicional bloco Spanta Neném também ganharam
aporte da operadora.

O ambulante Vicente e o biscoito tradicional: esperança de mais lucro. O mate gelado completa a dupla infalível

Rio ganhará novo centro cultural
Complexo sobre
a herança afrobrasileira ficará na
Zona Portuária
Localizado no edifício da
antiga Companhia Docas
Pedro II, onde atualmente funciona a sede da ONG
Ação da Cidadania, que será
transferida para o Galpão
da Gamboa, o novo Centro
de Interpretação do sítio arqueológico Cais do Valongo

será restaurado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan).
O local conta com 14 mil metros quadrados e também será
sede do Laboratório Aberto de
Arqueologia Urbana. O acervo
tem cerca de 1 milhão e meio
de peças. Parte do material foi
encontrado durante as escavações na região para a construção do VLT. O investimento no
projeto será de R$ 2 milhões.
RUÍNAS SERÃO RESTAURADAS

O sítio arqueológico do Cais do
Valongo, revelado em 2011 e

reconhecido pela Unesco como
Patrimônio Mundial em 2017,
foi o maior porto do tráfico negreiro nas Américas. Mais de
um milhão de pessoas escravizadas chegaram ao Brasil por
ali. Ainda de acordo com o novo
projeto, as ruínas do cais serão
restauradas. Um museu a céu
aberto, com iluminação cênica
e sistema de segurança especial, também serão construídos.
A ideia é que o novo complexo cultural passe a integrar o circuito da Pequena
África, que traça pontos históricos da diáspora africana.

Maíra Coelho

Local contará ainda com Laboratório Aberto de Arqueologia Urbana

