
Por iniciativa do Exmo. Sr°. Vereador JHONATA DA SILVA FERNANDES, a 
Câmara Municipal de Aperibé, no uso de suas atribuições legais, vem constar em 
seus anais MOÇÃO DE APLAUSOS ao senhor JHONATA FLOR CORRÊA. 

JHONATA FLOR CORRÊA nasceu no dia 18 de janeiro de 1990 em Itaocara. O 
homenageado é filho de Enil Alves Corrêa e Suely Flor Corrêa e viveu toda a sua vida no 
município de Aperibé. Concluiu todo seu Ensino Fundamental e Médio no antigo Colégio 
Municipal Oliveiros Pereira da Silva, e se sente grato por cada educador que lhe transmitiu 
conhecimento. Foi aprovado através do ENEM, em Geografica e História, mas não cursou. 
Aprovado no Curso de Direito, no decorrer dos anos, percebeu que não era exatamente o que 
ele queria, e deixou a faculdade para trabalhar com informática. Alguns anos depois, resolveu 
abrir seu próprio negócio com algo que gostava desde criança: uma loja de games, negócio 
que mantém até hoje. 

O homenageado sempre gostou de esporte, como Futebol, Vôlei, até descobrir o 
Tênis, então, reuniu alguns amigos e começou a praticar, improvisado, na quadra esportiva da 
cidade. Percebendo que muitas crianças que os viam jogando ficavam curiosas e queriam 
praticar o esporte, resolveu começar a dar algumas aulas para que eles aprendesse a jogar. 
Pouco a pouco o número de crianças aumentou, e começou um pequeno projeto esportivo 
denominado Projeto Tênis Aperibé, que oferece gratuitamente oportunidade de praticar uma 
modalidade de esporte pouco difundida no Município. Os estudos mostram que, através da 
prática de esporte, com o preenchimento do “tempo livre”, ocorrem mudanças positivas de 
comportamento, o aumento do desempenho escolar e o aperfeiçoamento do desempenho 
motor como os principais benefícios com a aprendizagem de modalidades esportivas. 

O esporte passou a ser concebido como um excelente meio para se propor saídas 
para os problemas sociais que afetam, cotidianamente, crianças e jovens. Nos dias 03 e 04 de 
maio de 2019, o jovem homenageado promoveu na Quadra Ozimar dos Santos um Torneio de 
Tênis com a participação de atletas locais com idade entre 13 e 16 anos. 

Aplaudimos e parabenizamos o jovem pela iniciativa tão especial e de tamanho 
alcance social. 

Câmara Municipal de Aperibé, 14 de Maio de 2019. 

 

    João Augusto Macêdo de Araújo         Jhonata da Silva Fernandes Lopes 
                Presidente                                                 Vereador Propositor 
 

 

 

 


