
#HermanosOlímpicos: Brasil e Argentina se
unem por convivência amistosa nos Jogos
Rivalidade é positiva, desde que desenvolvida de forma pacífica. Provocação e violência não

têm espaço no mundo do esporte

A rivalidade entre brasileiros e argentinos é um clássico do futebol. Mas nos Jogos Olímpicos o

espírito é outro. Um esforço conjunto dos dois países pretende evitar que a disputa esportiva

entre os dois países se transforme em violência nas arquibancadas. A iniciativa foi anunciada

nesta quarta-feira (10), em entrevista coletiva com representantes das duas nações no Centro

do Rio de Janeiro.

Entre as ações previstas estão a publicação nas redes sociais de fotos reunindo atletas das

duas nacionalidades e textos que incentivem a convivência amistosa entre os vizinhos sul-

americanos. Foi confirmado ainda que os times de Brasil e Argentina entrarão com as

bandeiras trocadas no jogo de basquete masculino que acontece no próximo sábado (13), na

Arena Carioca 1, no Parque Olímpico.



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

Ídolo argentino pede harmonia entre vizinhos e declara torcida pelo Brasil

“Sempre existiu uma admiração mútua, e desde a Copa surgiu um distanciamento que gerou o

que estamos vendo hoje nos estádios”, explicou no evento Carlos MacAlister, secretário de

esportes da Argentina. Na maior parte das vezes, as provocações têm se limitado a vaias, mas

há registros de casos mais sérios. Durante partida de tênis entre o argentino Juan Martin Del

Potro e o português João Souza, na última segunda-feira (8), dois torcedores se

desentenderam e tiveram de ser retirados da arena.

Assita aqui o vídeo sobre o tema com torcedores.

“A gente se sente agredido ao ver cenas como essa, que eu espero que não aconteçam

novamente”, afirmou Luiz Lima, secretário de alto rendimento do Ministério do Esporte.

“Queremos que o respeito que existe entre os atletas se reflita nas arquibancadas”, disse ele.

Lima destacou que a rivalidade sem violência é positiva e deve continuar existindo entre Brasil

e Argentina. “É muito importante que a gente cultive neste momento a competição saudável,

que é aquela que se reflete em bons resultados para todos”, afirmou.

https://www.youtube.com/watch?v=RhJ_qvnlZX0
https://www.rio2016.com/noticias/ex-astro-do-rugby-da-argentina-pede-harmonia-entre-vizinhos-e-declara-sua-torcida-pelo-brasil


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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