
Dia 3 - Boletim da Tocha Paralímpica
O Revezamento da Tocha Paralímpica Rio 2016 chegou, na manhã deste sábado, dia 3, ao

Nordeste. A chama foi acesa em Natal, no Rio Grande do Norte, em cerimônia no Palácio dos

Esportes Djalma Maranhão, na Praça Pedro Velho. Na capital potiguar, a chama Paralímpica

simboliza a inspiração, lembrando que é possível mudar vidas por meio das histórias e

conquistas dos atletas.

Débora Seabra foi mensageira da chama Paralímpica em Natal e leu texto sobre o

valor inspiração na cerimônia de abertura. Ela é a primeira professora com síndrome de Down

do Brasil e dá aula há 11 anos para turmas de educação infantil. Em 2013, publicou o

livro Débora conta histórias, com oito narrativas ligadas à sua experiência de vida. "São

histórias sobre exclusão em defesa da inclusão", resume ela.



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

A primeira condutora do dia foi Ana Cláudia Albuquerque que recebeu a chama Paralímpica de

Débora. "Para mim que atuo na área há 14 anos, este é o momento mais importante da minha

vida. Espero que a tocha inspire as pessoas a prestarem cada vez mais atenção no esporte

Paralímpico", disse ela, emocionada.

Ana Cláudia passou a chama Paralímpica para Francisco Araújo, cego e fundador da

Associação de Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte. "É um momento histórico para mim

e coroa todas as conquistas que eu já tive nestes anos de profissão", declarou.

Francisco Avelino tem um aproveitamento invejável em Jogos Paralímpicos. Ele participou de

todas as quatro edições entre Sydney 2000 e Pequim 2008, faturando ao todo três medalhas

na natação. "A experiência de estar com a tocha é algo muito diferente mesmo", afirmou.

Facilitar a vida das pessoas com deficiência na hora de ir à praia é a proposta do projeto

desenvolvido pelo professor potiguar Arthur Medeiros. Ele conduziu a tocha Paralímpica na

Sociedade Amigos do Deficiente Físico do Rio Grande do Norte (Sadef). "Fiquei muito feliz

com o convite. Foi emocionante conduzir a chama Paralímpica", disse o professor que

desenvolveu o Crabs, um aparelho que dará maior autonomia aos usuários na praia do que as

cadeiras usadas hoje.

Durante a tarde, o revezamento visitou o Centro de Saúde Auditiva (Suvag), onde foi realizada

uma apresentação de coral entoando o Hino do Brasil e partidas de demonstração de goalball.

Depois, seguiu para a Associação de Orientação aos Deficientes (Adote), que preparou um

espetáculo de dança, e para a Clínica Heitor Carrilho, que presta atendimento de reabilitação e

promove atividades pedagógicas.



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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