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•O Revezamento da Tocha Olímpica está hoje em São Luís, no Maranhão. O comboio foi

recebido, como não podia deixar de ser, por grupos de Bumba Meu Boi em frente à Prefeitura

de São Luís, ponto inicial do revezamento na cidade.

•  Eildo Sodré Bezerra, o Nonô, é o boi do Axixá, um bumba meu boi que há 57 anos alegra

São Luís. “Por onde a gente passa, quer fazer a festa da paz, da alegria, do amor no coração.

É difícil, mas a gente vai na luta”, contou, sorrindo e dançando.

•  Na Praça D. Pedro II, personagens históricos de São Luís saudaram o comboio: o general

francês Daniel de La Touche, a rainha Maria de Medici, a proprietária de terras Ana Jansen, o

governador Benedito Leite, o poeta Gonçalves Dias, a romancista Maria Firmina e a escrava

Catarina Mina foram representados por atores a caráter.

•  A primeira condutora em São Luís foi Jaqueline Maria Caldas, de 12 anos. Ela faz parte do

projeto Movimento e Resgate Esportivo, que ajuda jovens em situações de vulnerabilidade

social. "Jogo futebol desde os 7 anos. Minhas notas melhoraram, até em Geografia, a matéria

na qual tenho mais dificuldade." O maior ídolo no esporte? É o argentino Messi. Mas ela vai

torcer pelas seleções brasileiras nos Jogos Rio 2016.

•  Andressa Sheron conduziu a tocha Olímpica representando o movimento LGBT. A transexual

contou que começou a descobrir seu gênero por volta dos 7 anos. “Aos 12 anos, assumi a

Andressa, correndo atrás de tratamentos hormonais. No começo foi difícil: sofri muita rejeição

da família. Mas hoje minha mãe é meu maior apoio. Criamos a Amattra (Associação

Maranhense de Travestis e Transexuais) para cobrar políticas públicas de direito ao nome

social, atendimento na saúde, respeito na busca de empregos”, contou. “Levar a tocha

Olímpica é uma forma de dar visibilidade a essa população vulnerável”.

•  José Emilio Moreira foi chefe da delegação masculina de judô nos Jogos Atlanta 1996. "É

surpreendente como o esporte evoluiu no Brasil e se tornou fonte de tantas medalhas", disse.

E ele aposta nos Jogos Rio 2016. "O brasileiro já é frenético para torcer. Em agosto apoio vai

ser o maior combustível dos atletas", garante.



•  Jose Garcez, de 69 anos, acompanhou o percurso correndo. Ele ganhou várias provas de

corrida de rua na cidade e pratica o esporte há 30 anos.•Paulo Roberto de Moraes é piloto de

bicicross desde os 16 anos e hoje conduziu a chama Olímpica utilizando uma bicicleta de

1984. "Essa bike antiga é um símbolo do meu início no esporte, foi vendo um modelo assim

que me interessei pela modalidade. Representou uma volta ao meu começo e uma forma de

homenagear os amantes do pedal”, disse.

•  Um dos momentos mais marcantes do revezamento em São Luís foi o pedido de casamento

– uma surpresa que o condutor Romeu Matos, 27 anos, decidiu fazer à namorada, a também

condutora namorada Samya Taliani Silva, 24 anos, no momento exato do beijo da chama

Olímpica.

•  Assim que começaram a namorar, há cinco anos, ela engravidou de Ana Cecília, hoje com 4

anos. Eles foram morar juntos e, quando a menina tinha 3 anos, teve de fazer uma cirurgia no

coração. A recuperação da criança foi um dos motivos que levaram Romeu a, finalmente,

oficializar o compromisso.

•  Samya conduziu a tocha primeiro. Ela não sabia de nada, apenas que passaria a chama

Olímpica a Romeu no Dia dos Namorados, em plena Ilha do Amor, como é conhecida a capital

maranhense. Quando chegou ao ponto do beijo da chama, a surpresa: Romeu estava com um

cartaz dizendo apenas "Samya, quer casar comigo?".

•Ela logo disse sim, e ele se ajoelhou e apresentou o anel. Os dois choraram muito e a família

ao redor providenciou arroz, uma grinalda para a noiva e um buquê. Eles conduziram juntos a

tocha Olímpica no trecho de Romeu, e Ana Cecília, no meio do caminho, rompeu o protocolo e

correu para o casal.

• "Eu não desconfiei de nada, por isso fiquei realmente muito emocionada", contou ela."Não

tem presente melhor no Dia dos Namorados, né?", disse Romeu, fazendo justiça ao nome.•Eles

vivem na periferia de São Luís. Ela estuda contabilidade e é consultora de vendas; ele é

consultor financeiro.

•  Antes de conduzir, Romeu contou que não estava respondendo às mensagens que a

namorada estava enviando pelo celular, para deixá-la “mais ansiosa”. E contou que, ontem,

chegou a brincar com ela, dizendo que quem sabe não se casariam no Dia dos Namorados. “E

ela me respondeu: ‘Você, me pedir em casamento? Até parece!’”



•  Um sanfoneiro acompanhou o pedido tocando em sua sanfona a marcha nupcial. "Já perdi a

conta do número de casamentos de São João que toquei em São Luís. Quando me ligaram

achei que era mais um. Mas era para a tocha Olímpica! Esse é novidade pra mim", se divertiu-

se ele, aos 68 anos.

•  Ana Paula Melo é da Seleção Brasileira de handebol e está nos últimos treinos para os

Jogos Rio 2016. Ela garante que as brasileiras estão em pé de igualdade com as outras

seleções e vai contar com o fator torcida para conquistar um bom resultado. "Esta chama é

mais uma motivação para chegarmos aos Jogos com todo gás. Foi maravilhoso ver a família

me dando apoio."

•  José Carlos Moreira é corredor dos 100 metros e vai para sua terceira participação em Jogos

Olímpicos. “Estou aqui para conduzir a tocha, já é o fogo que vai acender, realmente, a chama

do atleta. Já fui a Londres, a Pequim e agora vou para o Rio. Vamos com força total”, afirmou.

•  Ana Ribeiro largou tudo no Maranhão há cinco anos para lutar por um sonho: foi para a

Inglaterra estudar e trabalhar com videogames. Foi a primeira mulher no Brasil a criar um jogo

de realidade virtual. Roda o mundo dando palestras e é considerada referência no mundo

games. "Entrei em um mercado super masculino e consegui me destacar. A força de vontade

da mulher é imbatível, quando realmente queremos algo. Eu fiquei feliz de representar hoje

com a tocha Olímpica meu povo maranhense e poder aguçar a curiosidade das pessoas que

ainda não conhecem a realidade virtual”, disse ela, que participou do revezamento usando

óculos de realidade virtual.

•  O condutor Maurício Vieira Paula desenvolve o projeto ComunicaPaz em uma das

comunidades mais violentas de São Luís, Vila Embratel. Ele capacita crianças e adultos para

trabalhar com artes visuais. "A única forma de conseguirmos mudar realidades deprimentes e

degradantes é com paz, esporte e educação. Sem esses pilares não vamos conseguir mudar

nosso país”, disse.

•  Silvia Pitombeira foi atleta Olímpica de handebol e atuou na Seleção Brasileira em Londres.

"Ver minha filha recém-nascida ali bem perto foi muito emocionante. Nunca pensei que eu

pudesse ser escolhida para conduzir a chama na minha cidade. Acredito que as meninas da

seleção atual tem grande chance de medalha, o treinador é muito bom e elas vão ter o apoio

da torcida", afirmou.



SOBRE SALA DE IMPRENSA

Termos de Uso

Broadcasters Detentores de Direitos (RHBs):  Os RHBs podem fazer a transmissão do Revezamento da
Tocha Olímpica no Brasil, de forma não exclusiva, de acordo com os termos de seus respectivos contratos
firmados com o COI.

Broadcasters Não Detentores de Direitos (Non -RHBs):  Os Non -RHBs podem fazer a transmissão do
Revezamento da Tocha Olímpica no Brasil (com exceção das cerimônias de abertura e encerramento), de forma
não exclusiva, pelo prazo máximo de 36 (trinta e seis) horas após o evento. Qualquer transmissão relacionada a
este evento, deve ser realizada de forma estritamente jornalística, sem criar ou ser apresentada como um
programa focado no Revezamento da Tocha Olímpica.

Nenhuma associação comercial / promocional será permitida na cobertura do Revezamento da Tocha Olímpica.
Principalmente, a transmissão do Revezamento da Tocha Olímpica não poderá (i) ser patrocinado ou de
qualquer for criar uma associação que crie a impressão de que o Non -RHBs e/ou qualquer entidade sem
autorização e/ou seus produtos são conectados ou associados ao Revezamento da Tocha Olímpica, ao Jogos
Olímpicos, ao COI e/ou ao Movimento Olímpico e (ii) implique, sugira ou represente os Non -RHBs como sendo
detentores oficiais dos direitos de transmissão e/ou parceiros do Revezamento da Tocha olímpica, dos Jogos
Olímpicos, do COI e/ou do Movimento Olímpico.

Cerimônias de Abertura e Encerramento:  A parte do revezamento que ocorrerá durante as cerimônias de
abertura e encerramento dos Jogos faz parte dos direitos exclusivos concedidos aos RHBs e qualquer
transmissão pelos Non-RHBs deve ser realizada em observância às Novas Leis de Acesso do COI.

Terms of Use

Rights Holding Broadcasters (RHBs): RHBs may broadcast the Olympic torch relay in Brazil, on a non-
exclusive basis, in accordance with the terms of their respective media rights agreement with the IOC.

Non-Rights Holding Broadcasters (Non-RHBs): Non-RHBs may broadcast the Olympic torch relay in Brazil
(with the exclusion of the opening and closing ceremonies), on a non-exclusive basis, for a maximum of 36 hours
after the event. Any such broadcast must be positioned as news only and not to create, or be positioned as,
Olympic torch relay focused programming.

No commercial/promotional association is permitted with the coverage of the Olympic torch relay. In particular,
broadcast of the Olympic torch relay may not (i) be sponsored or otherwise be associated in any way to give the
impression that Non-RHBs and/or any unauthorized entities and/or products are linked to or associated to the
Olympic torch relay, the Olympic Games, the IOC and/or the Olympic Movement and (ii) imply, suggest or
represent Non-RHBs as being official rights holding broadcasters and/or partners of the Olympic torch relay, the
Olympic Games, the IOC and/or the Olympic Movement.

Opening and Closing ceremonies: The part of the torch relay occurring during the opening and closing



ceremonies of the Games is part of the exclusive rights granted to RHBs and any broadcast by Non-RHBs must
comply with the IOC News Access Rules.
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