
Voluntária "pé quente"
Após cuidar dos pertences dos campeões Usain Bolt e Thiago
Braz, Silvia ganha apelidos de "pé quente" e "batom de ouro"

Silvia Helena Mazzoni, 50 anos, voluntária dos Jogos Olímpicos Rio 2016, ganhou os apelidos

de "pé quente" e "batom dourado". Moradora no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio,

vizinha ao Estádio Olímpico, e trabalhando na área de esportes da pista de atletismo, suas

duas últimas noites foram de sonho. No domingo (14), viu a conquista do tricampeonato

Olímpico do jamaicano Usain Bolt nos 100 metros. No dia seguinte, foi a vez de testemunhar o

inédito ouro brasileiro no salto com vara com Thiago Braz. Silvia não apenas assitiu aos feitos,

foi a responsável por cuidar dos pertences desses dois campeões enquanto eles competiam.

"Estou muito emocionada, muito feliz. Não só de fazer parte desse evento maravilhoso, como

de estar perto de campeões. Foi muito lindo participar. O Bolt é hilário e, graças a Deus, o

Thiago trouxe essa medalha para nós", conta Silvia.



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.

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,

Atualmente desempregada, ela também já trabalhou como voluntária na Copa das

Confederações, em 2013, na Copa do Mundo, em 2014, na Jornada Mundial da Juventude, em

2013, e agora nos Jogos Olímpicos Rio 2016. ''Eu adoro ser voluntária, é uma coisa minha. O

que eu puder fazer para ajudar, eu faço. Estou me doando sempre. Os Jogos Olímpicos são

uma grande festa, não podia ficar de fora. Somos emoção, somos carisma. Vamos que

vamos!''



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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