
Cerimônia de encerramento: bloco de carnaval
e nudez comedida
Cordão da Bola Preta, Lenine e Roberta Sá são algumas das
atrações, enquanto Tóquio promete tecnologia e tradição

Um grande carnaval de rua toma conta da cerimônia de encerramento dos Jogos Rio 2016, no

domingo (21), no Maracanã. Um dos maiores blocos do Brasil, o Cordão da Bola Preta foi

escalado para a festa, junto com sua madrinha, a atriz Leandra Leal.

Carmen Miranda (1909-1955), que ficou famosa com marchinhas carnavalescas, será

homenageada pela cantora Roberta Sá. Lenine é outro nome escalado para encerrar as duas

semanas de Jogos Olímpicos – ele vai cantar uma música numa homenagem aos voluntários.



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

"A ideia é falar sobre a arte feita pelo povo. E no final, claro, tem que ter carnaval", disse a

diretora criativa e criadora Rosa Magalhães. "O hino do Rio de Janeiro é uma marchinha de

carnaval da década de 30. Acho que nenhuma cidade do planeta tem uma coisa tão louca

quanto um hino que é uma marchinha de carnaval. Então, é justo que isto seja o final."

Rosa é atualmente carnavalesca da São Clemente e foi responsável pela cerimônia de

abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Artista plástica, ela conquistou cinco títulos do

carnaval trabalhando com a Imperatriz. "Vai ter um pouquinho de nudez, sim. Mas é uma

nudez comedida."

A trilha sonora será feita pelo produtor musical Alê Siqueira. "Ele conseguiu juntar o melhor da

música brasileira. E quando a trilha é boa, empolga muito", disse.

O paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994) é lembrado num enorme jardim de dançarinos,

com muitas bromélias e palmeiras. Lena Santana, uma das coordenadoras de figurino, contou

que as cores do jardim serão "precisas e fechadas", enquanto as do carnaval serão brilhantes

e prateadas.

"Tentamos usar os materiais do carnaval, só que muito mais elegantes e chiques. O

acabamento é impressionante, você vai reconhecer a durabilidade das coisas", disse Lena.



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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