
Dicas para quem vai à cerimônia de abertura
amanhã, dia 5

Chegue cedo ao estádio e evite filas.

Os portões serão abertos às 16h30.

O acesso ao Maracanã é por transporte público. Vale programar a viagem.

Para quem vai pegar o metrô, Linha 2, a estação para desembarque é a São Cristóvão. Ela

dá acesso ao PORTÃO E/F com 9 minutos de caminhada / 650 metros de distância. O

portão de acesso está escrito no ingresso.

Para quem vai pegar o metrô, Linha 1, o desembarque é pela estação São Francisco Xavier.

Ela é o melhor acesso ao PORTÃO D com 15 minutos de caminhada / 1.100m.

A estação Maracanã não será usada pelo público.

Evite ir de mochila. Ela aumenta o tempo na fila. Não leve itens restritos.

Alguns produtos não permitidos: recipientes de vidro, bastão de selfie, embalagens de vidro,

capacete, equipamentos esportivos, skates, brinquedos ou objetos com aparência de armas

de fogo, cornetas e outros objetos que emitam som etc.

A lista completa dos itens proibidos e restritos dentro das instalações olímpicas pode ser

encontrada aqui.

 Números

A festa vai contar com 12 mil atletas e membros de delegações

5 mil voluntários

300 produtores artísticos

200 dançarinos profissionais

Pelo menos 20 nacionalidades diferentes envolvidas na produção

12 escolas de samba

504 ritmistas

180 maquiadores e cabeleireiros

180 pessoas na equipe de figurino

https://smsprio2016-a.akamaihd.net/documents/Rio2016_itens_proibidos_e_restritos.pdf


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.

5.500 figurinos

50 mil metros de tecido

50 mil pessoas assistirão à cerimônia no Maracanã

Audiência de 3 bilhões de pessoas pelo mundo

Dimensões do palco: 128 x 63 metros

3.400 refletores

106 projetores

20 km cabos de fibra óticas 

São 35.000 pessoas circulando no Maracanã

Foram 12 meses de trabalho



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.

Sala de imprensa

ÚLTIMOS TWEETS

Tweets

http://twitter.com/rio2016
http://imprensa.rio2016.com/
http://imprensa.rio2016.com/

