
Confira a programação do Live Site Rio 2016

O  Live Site Rio 2016, espaço de convivência do Parque Olímpico, volta a operar com intensa

programação e atrações especiais voltadas para o público infantil. A garotada pode participar

de diversas oficinas, além de experimentar os esportes Paralímpicos e ainda brincar com a

peruca do Tom, mascote dos Jogos.

Com 26 mil metros quadrados e capacidade para receber 25 mil pessoas, o espaço oferece

aos torcedores a oportunidade de assistir às performances dos atletas ao vivo no telão, além

de shows e outras atividades.

Programação

Diariamente, oficinas infantis
Massinha (play dough)

Maquiagem (make up)

Perna de pau (stilt walkers)

Peruca do Tom, o mascote dos Jogos Paralímpicos (Tom’s wig)

Experimentações lúdicas dos esportes Paralímpicos

 

Sábado – 10/9
10h30 / 12h30 – Contação de história, com Daniela Chindler e Marjory Rocha

13h – Cyclophonica

16h – Orquestra Voadora

 

Domingo – 11/9
10h30 / 12h30 – Contação de história com Daniela Chindler e Marjory Rocha

13h – Cyclophonica

14h – Show Barracão da Potí

17h – El Miraculoso Samba Jazz

 



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,
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
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