
Dia 48 - Boletimda Tocha Olímpica
Notícias sobre o Revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016 peloBrasil. Acompanhe aqui a

atualização ao longo do dia

A tocha Olímpica chegou de avião aManaus na manhã deste domingo (19) e foi recebida

com muito carinho pelosmoradores. A população acompanhou o percurso, a partir do

aeroporto, com gritosde incentivo aos condutores, muitos deles atletas da capital. 

Augilmar de Oliveira, mais conhecidocomo Gilmar Pipoca, ganhou medalha de prata no

futebol nos Jogos Olímpicos LosAngeles 1984 e voltou com prêmios de artilheiro e melhor

jogador da competição.Hoje, o ex-meio campista treina as categorias de base do Flamengo.

"Agarotada precisa vestir de verdade a camisa da seleção em agosto. É uma chanceúnica de

ganhar o ouro tão sonhado dentro de casa", comentou.

Edemar Côrrea, de 29 anos, é umapaixonado por livros. Há dez anos ele toca um projeto de

leitura monitoradapara crianças em escolas públicas e orfanatos, e já leu para mais de 500 

pequenos. "Serinspiração para elas é minha maior recompensa, ver as crianças viajando

pelashistórias e se interessando pelo mundo da literatura já é meu maior prêmio.Conduzir a

chama Olímpica em nome dos livros e da arte está além de qualquerrecompensa”, afirmou.

A ex-atleta Magaly Cordovil tem umalonga história na seleção de handebol do Amazonas. Em

1976, o time foi campeãobrasileiro e Magaly, consagrada como melhor atleta do Brasil, atleta

artilheirae atleta padrão.  No mesmo ano, tambémganhou prêmio de atleta do século pela

prefeitura de Manaus.  “Conduzir a chama é como voltar a jogar emalto nível. Parece que

entrei em campo e venci um grande campeonato”, disse.

O condutor Dissica Calderário é ummultiatleta. Já praticou futebol, jiu-jitsu, maratona

aquática, ciclismo.Atualmente, seu foco é o triatlon. Ele compete nas provas mais

desafiadoras domundo e tem o objetivo de fazer o esporte se desenvolver na cidade. "Temos

muito potencial para descobrirtalentos na cidade. O sangue manauara é um sangue de

guerreiro da floresta quenasceu superando desafios, nasceu com o esporte nas veias. Só

temos que darmais apoio para escolinhas dos diversos esportes para os talentos se

revelarem", afirmou ele.



AbdiasDolce é haitiano e mora há cinco anos no Brasil. Foi para Manaus correr atrásde uma

qualidade de vida melhor e um estudo em nível superior. Deu certo: eleestá no quinto ano de

Engenharia Mecânica e quer emendar em um mestrado. Astrês coisas favoritas dele no

Brasil? "Música sertaneja e forró, carnavale futebol. Torço para o Santos, Atlético Mineiro e

Palmeiras", contou."Estou em casa em Manaus. O povo local me abraçou desde o começo."

 

SandroViana já representou o atletismo brasileiro nos Jogos Olímpicos Pequim 2008 e

Londres 2012 nos 100 metros, e está tentando a vaga para os Jogos Rio 2016. Elevoou dos

Estados Unidos para Manaus e chegou hoje mesmo para conduzir a chamaOlímpica. "Tudo

é muito mágico, já vivi a emoção de duas cerimônias deabertura de Jogos, mas nada se

compara a essa emoção. E a grande coincidência éque eu peguei a tocha bem na frente de

onde comecei minha carreira esportiva.Tenho certeza que este é um sinal. Muitas coisas

boas estão acontecendo comigoesse ano e sei que vem mais por aí”, disse.

WillacymMiguel de Souza é cadeirante e criou um projeto de dança e inclusão paraportadores

de deficiência. Conduziu a chama Olímpica sob muitos aplausos. “Eu sou artista plástico,

grafiteiro, MC,faço coreografia, danço. E hoje estou aqui. Quem está em casa sem fazer nada

está perdendo tempo. Mostrar nossa cultura para o mundo éo mais importante. Eu sou só um

instrumento para que as artes se desenvolvam emmeu estado”, afirmou.

Rita de Cassia Pereira Reis é integrante da Seleção Brasileirade judô e já recebeu medalha

de bronze no mundial em 2015. A judoca trocaqualquer diversão pelos treinos para

conquistar seu grande objetivo, que édisputar os Jogos Olímpicos. "Esta chama foi muito

maravilhosa na minhavida, vou me esforçar ainda mais para dar orgulho para os meus

conterrâneos deManaus. Quero trazer uma medalha para a cidade em 2020", disse.

Moradora da comunidade ribeirinha de Carreiro da Várzea, Ingra Mendes leva uma hora de

barco para chegar à escolatodos os dias. “Estou aqui representandotodas as crianças e

adolescentes do mundo. Quero que todos saibam que existemmuitos lugares no mundo

ainda preservados e que precisam de proteção”, disse.



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

SimplícioCampos perdeu o braço em um acidente de carro em 2005 e só depois de conhecer

um treinador de atletas paralímpicos, Joaquim Filho, começou a treinar natação.O seus

resultados já nos primeiros seis meses de treinamento foram tão bons queo esporte virou

coisa séria. Ganhou inúmeras medalhas de ouro, prata e bronze efoi considerado o melhor

atleta paralímpico do Brasil em 2010 e 2011. “É umahonra e um lindo reconhecimento da

minha história de nove anos no esporte paralímpico.A natação me mostrou uma nova

maneira de pensar sobre a vida e de me ver nãocomo coitadinho, mas como vencedor e que

eu posso fazer tudo que eu quiser.”

Orevezamento também teve a participação de dois atletas indígenas. Gustavo dosSantos e

Drean Silva têm muito em comum. O primeiro vem da tribo Karapãna, e osegundo, da

Kambeba. Eles foram descobertos pelo projeto Fundação Amazonas, queincentiva a

formação de atletas através do Arquearia Indígena. A dupla sedestacou há pouco mais de

dois anos e agora está morando e treinando na VilaOlímpica de Manaus. "A primeira vez que

peguei em um arco Olímpico foiestranho. Antes era só aquele de madeira mesmo. O

profissional é mais potente epreciso, e exige muito treinamento", contou Gustavo. Drean

completou:"E ainda tem o peso. O arco indígena pesa 500g e o profissional, uns 5kg”.

Adupla lidera o ranking juvenil: Gustavo em segundo e Drean em primeiro. Aliás, Dreanacaba

de assumir a décima colocação no ranking adulto. "Devo tudo a minhafamília. Inclusive levei

um arco Olímpico lá outro dia para o pessoal brincar.Estou treinando com o alvo dos Jogos

de 2020", contou ele. Além deresgatar a cultura indígena com o tiro com arco, Drean também

participa dedanças da sua tribo.



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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