
Dia 93 – Boletim da Tocha Olímpica
Notícias sobre o revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016 pelo
Brasil. Acompanhe aqui a atualização ao longo do dia

MANHÃ
·         O Revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016 chegou à cidade do Rio de Janeiro na

manhã desta quarta-feira (03). A embarcação Alieen, que pertencia ao avô dos irmão Grael,

recebeu a tocha Olímpica pelas mãos de Torben, no Rio Yatch Club, em Niterói, de onde partiu

a bordo do veleiro Lady Lou, tripulado por Torben Grael, Lars Grael, Clínio Freitas, Isabel

Swan, Nelson Falcão, Marcelo Ferreira e Ronnie Senfft. Como destino, a Escola Naval enviou

um barco a remo até a embarcação dos atletas do esporte que mais deu medalhas Olímpicas

ao Brasil. No cais, o prefeito Eduardo Paes recebeu o símbolo Olímpico.

 

·         Isabel Swan, que competirá nos Jogos Rio 2016, falou sobre a expectativa de medalhas

brasileiras na modalidade. “A vela feminina tem chance de surpreender. São quatro classes

exclusivamente femininas e uma mista, que é a minha classe, a Nacra 17. Estou na torcida,

principalmente pela Martine Grael e pela Kahena Kunze, na classe 49er FX. Também tem a

470, com a Fernanda e com a Ana, a Fernanda Decnop na Laser Radial e a Patrícia Freitas na

prancha à vela. Então, a torcida vai estar firme para a mulherada velejar bem. E eu, na classe

mista, com o Samuel Albrecht”, avaliou.

 

·         Marcelo Ferreira, tem duas medalhas de ouro e uma de bronze na classe Star, em

parceria com Torben Grael, e falou do convívio com sua dupla. “No começo, claro que a gente

teve as dificuldades de todo mundo, de atrito. Mas isso faz parte da tripulação. O mais

importante é que o objetivo sempre foi o mesmo: lutar e vencer. Isso é fundamental”, lembrou.

 

·         Ronnie Senfft conquistou a medalha de prata na classe Soling com Torben, nos Jogos

Olímpicos Los Angeles 1984, também comentou o estilo do ex-parceiro. “O Torben tem uma

característica muito forte. Tem um gênio bem difícil enquanto está velejando. Em terra, é uma

pessoa muito brincalhona, mas no barco a coisa é levada tão a sério que, às vezes, todo

mundo tem que escutar umas broncas. Mas também sabe ouvir quando está errado”, 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
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.

·         Torben Grael encontrou em Niterói o ambiente propício para desenvolver o seu talento.

“Niterói tem 11 medalhas Olímpicas na vela, tendo mais conquistas que muitos países. Juntar

essa turma toda é uma forma de representar os medalhistas do esporte. Competi os Jogos

Olímpicos com três parceiros diferentes, e sempre competi em classes diferentes e sempre tive

facilidade na troca de embarcações. O perfeccionismo é uma característica minha, por isso

sempre fui exigente. É assim que tem que ser”, falou ele com um sorriso no rosto.

 

·         Lars Grael falou da parceria com o irmão no título mundial e porque nunca formaram

dupla nos Jogos. “Competi em quatro edições dos Jogos Olímpicos, sempre na classe

Tornado. Nunca competimos nas categorias Olímpicas juntos por uma questão de biótipo, pois

tínhamos um corpo parecido. Mas já competimos e fomos campeões mundiais como parceiros

na classe Sniper. Passamos por um momento mágico na vela que se mantém, com o agora

veterano Robert Scheidt, e toda a nova geração. Estamos torcendo para que ele conquiste

mais esse triunfo e se torne o maior medalhista da vela Olímpica brasileira. Esse é um

momento muito emocionante, levar a chama Olímpica de Niterói para o Rio de Janeiro”,

comentou.

 

·         O prefeito Eduardo Paes seguiu da Escola Naval em direção à estação Santos Dumont

do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), onde a chama Olímpica chegou conduzida pela Rebeca

dos Santos, aluna do Ginásio Experimental Olímpico.



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.

http://imprensa.rio2016.com/
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