
Rafaela Silva conquista o primeiro ouro do
Brasil
Judoca da Cidade de Deus apaga a traumática derrota em
Londres 2012 e brilha na cidade onde nasceu: "É uma guerreira
de ouro", vibra a mãe

A primeira medalha de ouro do Brasil no Rio 2016 tem sotaque carioca. Nascida na

comunidade da Cidade de Deus, a judoca Rafaela Silva chegou ao topo do pódio no mesmo

Rio de Janeiro onde foi campeã mundial em 2013. Competindo no quintal de casa, a brasileira

mostrou que sabe muito bem usar a energia da torcida a seu favor: "A arena chegou a tremer",

disse ela após o título.

Campeã mundial e Olímpica, feito que nenhum judoca brasileiro havia alcançado, Rafaela

esteve perto de jogar tudo para o alto há quatro anos. "Eu ia largar o judô, mas minha

psicóloga fez um trabalho comigo e não deixou", disse, relembrando a traumática derrota em

Londres 2012, quando aplicou um golpe ilegal e foi eliminada nas oitavas de final.

Quatro anos após a decepção, Rafaela ressurgiu forte na Arena Carioca 2, a poucos

quilômetros de onde nasceu. Lá, nesta segunda-feira (8), a torcida e a judoca estiveram em

sintonia desde o primeiro combate até a final, contra a mongol Sumiya Dorjsuren. Os gritos do

público, segundo ela, foram fundamentais: "A torcida ajudou bastante, e eu não podia

decepcionar as pessoas que vieram torcer por mim dentro da minha casa".

Família unida
Entre os milhares de torcedores, a família da atleta se destacou. O pai, Luiz Carlos, preferiu

não comparecer aos primeiros combates, tamanho o nervosismo. Mas esteve na semifinal e na

final, sentado ao lado da mulher Zenilda e da sobrinha da judoca Ana Carolina.

"Não é porque é minha filha, mas ela merece muito. Uma pessoa do bem, humilde", vibrou a

mãe. "Ela comprou convite para todo mundo, trouxe família e amigos. Mandou fazer

camisetas, bonés... Ela merece. É uma guerreira única. Uma guerreira de ouro".



Mas quem mais festejou a conquista foi a irmã Raquel Silva, também judoca: "Não estou

acreditando. Ver a sua irmã realizando o sonho de ser campeã Olímpica é algo que não dá

para explicar. É o sonho de uma família toda".

A reação da campeã
Rafaela chegou ainda criança ao Instituto Reação, que promove inclusão social através do

esporte. Foi lá que se tornou atleta. E o nome da instituição não poderia ser mais apropriado. A

eliminação em Londres e consequentes conflitos com torcedores nas redes sociais colocaram

a carreira em risco. Mas ela reagiu.

Após a conquista, Rafaela relembrou sua trajetória e mandou um recado às possíveis

sucessoras. "Quero mostrar que uma criança que saiu da Cidade de Deus e começou no judô

por brincadeira hoje é campeã mundial e Olímpica. Se elas têm um sonho, têm de acreditar",

disse, antes de dedicar a conquista "a todo o povo brasileiro, à família e aos amigos".

A campanha do ouro
Rafaela estreou com uma vitória relâmpago sobre Miryan Roper, da Alemanha, por ippon. Na

sequência, venceu por wazari Jandi Kim, da República da Coreia, segunda colocada do

ranking mundial. Veio então o combate contra Hedvig Karakas, da Hungria. Um wazari a um

minuto do fim decidiu a luta a favor da brasileira.

O confronto mais difícil da campanha Olímpica de Rafaela foi a semifinal contra Corina

Caprioriu, da Romênia. O empate persistiu após os quatro minutos regulamentares, e a

decisão veio no golden score. Mais uma vez, Rafaela venceu com um wazari e assim foi à

final.
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Termos de Uso

Broadcasters Detentores de Direitos (RHBs):  Os RHBs podem fazer a transmissão do Revezamento da
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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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