
Dia 1 – Boletim da Tocha Paralímpica
Notícias sobre o Revezamento da Tocha Paralímpica Rio 2016
pelo Brasil. Acompanhe aqui a atualização ao longo do dia

·         O Revezamento da Tocha Paralímpica Rio 2016 começou sua viagem pelo Brasil nesta

quinta-feira, dia 1 de setembro, em Brasília. A chama foi acesa em cerimônia no Parque da

Cidade Dona Sarah Kubischek, a partir da energia acumulada por mensagens positivas

enviadas por pessoas de todo o mundo, por meio da hashtag #ChamaParalímpica. Na capital

federal, a chama simboliza a igualdade, lembrando que o esporte pode quebrar as barreiras

sociais de discriminação das pessoas com uma deficiência.

 



·         Ulisses Araújo, professor da Secretaria de Educação e fundador da Associação de

Centro de Treinamento de Educação Física Especial, foi o mensageiro desse valor

Paralímpico. "A chama de Brasília é a primeira acesa no Brasil. Assim como nossa cidade

inicia o revezamento, a igualdade é nosso ponto de partida no esporte e na vida", disse

Ulisses, que também é consultor de implementação de acessibilidade nos centros Olímpicos e

Paralímpicos do Distrito Federal e elaborou a lei distrital do programa Bolsa Atleta Paralímpico.

 

·         Depois de acender a tocha na pira de celebração, Ulisses entregou a chama para o

atleta Cláudio Silva. Ele fez parte da equipe de voleibol sentado que conquistou a medalha de

ouro no Parapan de 2007. "Sempre quis participar dos Jogos Paralímpicos e, hoje, realizei

esse sonho ao conduzir a tocha. Estou fechando com chave de ouro uma carreira vitoriosa",

comemorou.

·         O revezamento seguiu para o Parque das Garças. De lá, fez uma visita à unidade da

Rede Sarah, no Lago Norte, onde foi conduzida em um barco adaptado pela velejadora Ana

Paula Bech. Em julho, ela participou do Campeonato Mundial na Holanda. "A vida do atleta

Paralímpico não termina sem vitória, porque é sempre feita de superação", afirmou.

·         Lúcio Pinheiro, que também conduziu a tocha na Rede Sarah, é árbitro de futebol de

cinco e apitou nos Jogos Paralímpicos Pequim 2008 e Londres 2012. Na próxima semana, ele

estará no Rio para participar da sua terceira edição de Jogos. "Estou hoje aqui representando

a garotada do futebol de cinco", ressaltou.

 

·         A chama foi também ao Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas

com Deficiência do Brasil (Icep). Suede Leite, gestor social da entidade, ressaltou a

importância do valor de Brasília: "Fiquei muito feliz ao saber que o lema da cidade era

igualdade, algo pelo qual lutamos todos os dias”, disse.

 

·         O badminton fará sua estreia nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. E o brasiliense

Rômulo Soares mal pode esperar para isso acontecer. O atleta conduziu a tocha Paralímpica

na tarde desta quinta-feira, em Brasília. "O Brasil e o mundo vão conhecer o nosso esporte”,

declarou.

 



·         A indiazinha Iganani Suruwaka nasceu na Amazônia, na tribo Suruwahá, com paralisia

cerebral. Sua mãe, Muwaji Suruwahá, precisou fugir da aldeia para evitar o infanticídio

indígena. A criança, por não andar, estava condenada à morte por envenenamento em sua

própria comunidade. A prática cultural não é considerada crime pelas leis brasileiras. Aos 13

anos, Iganani conduziu a tocha Paralímpica esta tarde, no Parque da Cidade, com a ajuda de

sua mãe. Ela contou com uma torcida especial que trazia cartazes com a frase: "A nossa

medalha é a acessibilidade”.

·         O brasiliense Haroldo da Costa passou por um transplante de rim em 1997 e já

participou de cinco edições do Jogos Mundiais de Transplantados. Segundo ele, conduzir a

tocha Paralímpica coroou sua trajetória no esporte: “Tenho três medalhas e, ano que vem,

estarei jogando tênis na Espanha".

·         "Não consigo descrever a emoção de conduzir a tocha", disse Andrey Barbosa, antes do

grande momento. Ele adora animais e faz equoterapia há seis meses para tratar o autismo,

doença que apresenta em nível médio. Na tarde de hoje, com o cavalo Colorado, ele conduziu

a chama Paralímpica no Parque da Cidade. "Não imaginava que isso fosse acontecer",

afirmou.

·         "Se a pedagogia não existisse, isso não aconteceria", resumiu Márcia de Mello sobre a

emoção de conduzir a tocha Paralímpica hoje. Ela trabalha com educação inclusiva há 40 anos

e recentemente, escreveu um livro que reúne histórias de crianças com deficiência. "São

histórias de sucesso, de superação", afirma ela.

 

·         Foi dada a largada no kartódromo de Brasília! O assistente social Paulo Beck conduziu a

chama a bordo de um kart adaptado. Ele foi dirigente da delegação Paralímpica em Barcelona

1992. "De lá para cá, a estrutura do esporte Paralímpico melhorou muito no país", conta. Hoje,

ele curtiu o momento de condutor/piloto: "É uma honra ter esse momento em um esporte

inusitado, que normalmente pessoas com deficiência não praticam. Não há limite para nenhum

tipo de ser humano, só o que a gente ou a sociedade nos impõe".

 

·         "Pode cobrar: estarei em Tóquio em 2020", garantiu Jéssica Vitorino. A brasiliense

pratica goalball desde 2009. Ela fez parte do time brasileiro campeão da modalidade no

Parapan de Toronto, em 2015. "Tenho a melhor expectativa possível em relação a esse

momento que vou viver hoje", disse ela, antes de conduzir.

 



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

·         Antônio Padilha foi o último condutor do dia. Professor de engenharia elétrica da

Universidade de Brasília, ele realiza pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para a pessoa

com deficiência motora, como próteses robóticas e sistemas para auxílio ao exercício físico

usando estimulação elétrica neuromuscular. “Todas as pessoas com deficiência batalham

muito no dia a dia. E, às vezes, ainda mais, quando escolhem o esporte como trabalho", disse

Padilha, que atualmente coordena o Projeto EMA (Empowering Mobility & Autonomy), que

concebeu um triciclo assistido por estimulação elétrica.

 

·         Amanhã, o Revezamento da Tocha Paralímpica Rio 2016 segue para Belém (PA). A

cerimônia de acendimento da chama será realizada às 11h na Fundação ProPaz, na Praça

Dorothy Stang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.



Sala de imprensa

ÚLTIMOS TWEETS

Tweets

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

