
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Jogos Olímpicos constituem nos dias de hoje um dos eventos mais populares em todo o 

mundo. Desde sua primeira edição na Era Moderna, em 1896, as Olimpíadas cresceram ao 

ponto de se transformarem no maior evento do planeta e o único capaz de reunir delegações 

de mais de 200 países em uma mesma cidade.  

 

Entretanto, a tradição olímpica remonta há mais de 2.500 anos e tem origem na Grécia Antiga. 

Naquela época, foram disputadas quase 300 edições, que deixaram de ocorrer após a invasão 

dos romanos à Grécia. 

 

Os Jogos Olímpicos têm como objetivo estimular a competição sadia entre os povos dos cinco 

continentes. Os Jogos são periódicos, mas fazem parte de um quadro mais amplo que é o 

Movimento Olímpico. O objetivo do Movimento Olímpico é promover a prática do esporte em 

todo o mundo e disseminar os valores olímpicos. É com esse espírito que os Jogos Olímpicos 

são realizados e celebrados. 
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Os Jogos Olímpicos como os conhecemos hoje têm 

uma longa história que remonta aos tempos antigos. 

Muitas versões tentam explicar sua origem. Reza a 

mitologia que nasceram pelas mãos do grande 

Hércules, por volta de 2.500 a.C., para homenagear 

seu pai, Zeus. Hércules teria plantado a oliveira de 

onde eram colhidas as folhas para emoldurar a coroa 

a ser usada por quem triunfasse nas competições. 

 

A mitologia se confunde com a história, e os eventos 

que aconteceram durante este período foram muitas 

vezes explicados como sendo a consequência de 

intervenção divina. Historicamente, os Jogos foram 

criados para dar unidade ao mundo helênico, que na 

época estava dividido em cidades-estado em 

constante guerra. 

 

Ninguém sabe exatamente quando os Jogos 

começaram, mas a primeira menção escrita deles 

data de 776 a.C. Nesse período, após Iftos, rei de 

Ilia, aliar-se ao monarca de Esparta, Licurgo, e ao rei 

de Pissa, Clístenes, foi selada uma aliança no templo 

de Hera, localizado no santuário de Olímpia. As 

competições esportivas foram organizadas lá e seu 

nome fez referência à sua localização. 

 

Após os Jogos de 776 a.C., firmou-se que as 

Olimpíadas seriam realizadas a cada quatro anos, 

durante os meses de julho ou agosto e em um 

período de cinco dias, com provas abertas aos 

gregos que fossem cidadãos livres e que nunca 

tivessem cometido crimes.  

ORIGEM DOS JOGOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante as décadas seguintes, a competição cresceu e o número de modalidades chegou a dez, 

por volta do século 5 a.C., com provas de corrida, arremesso de disco, pentatlo, corrida de bigas, 

corrida de cavalos, salto em distância, lançamento de dardo, boxe, luta e pancrácio (arte marcial 

antiga que aliava técnicas do boxe e da luta olímpica). 

 

As competições eram vetadas às mulheres, que não podiam nem mesmo assistir às disputas, 

com exceção das sacerdotisas de Dêmetra. As mulheres, contudo, tinham um torneio próprio, 

disputado pouco antes das Olimpíadas, no mesmo estádio de Olímpia, e que era batizado de 

Heraea, uma homenagem a Hera, a esposa de Zeus. 

 

A tradição das Olimpíadas, entretanto, sofreu um duro golpe com a invasão dos romanos à 

Grécia, em 456 a.C. O espírito olímpico perdeu entusiasmo com o passar do tempo e as 

competições passaram a ser encaradas como meros combates. Desse modo, a última Olimpíada 

da Era Antiga foi realizada em 393 a.C. O imperador Teodósio I cancelou os Jogos, após proibir 

a adoração aos deuses. Terminava ali um período de competições notáveis da história grega, 

com 293 edições dos Jogos Olímpicos antigos.
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O FUNDADOR DOS 

JOGOS OLÍMPICOS 
MODERNOS 

 

 

 

 

Foram necessários cerca de 1.500 anos para que 

alguém tivesse a ideia de resgatar uma 

competição nos moldes das Olimpíadas dos 

gregos antigos. Coube a um pedagogo e 

historiador francês a tarefa de levar adiante o 

sonho de que o mundo pudesse juntar-se de 

tempos em tempos em um grande evento 

esportivo.  

Nascido na aristocracia francesa em 1º de janeiro 

de 1863, Pierre de Frédy, mais conhecido como 

Barão de Coubertin, abraçou os valores da 

Terceira República da França – liberdade, 

igualdade, fraternidade – e passou a se dedicar à 

tentativa de reformar o sistema educacional 

francês e incluir o esporte na educação. 

Em 23 de junho de 1894, no anfiteatro da Universidade de Sorbonne, Paris, com a presença de 

delegados de 13 países, o Barão de Coubertin obteve da Grécia uma promessa que acabaria por 

revolucionar o esporte no século seguinte: os gregos concordaram em sediar a primeira Olimpíada da 

Era Moderna, em Atenas. A partir daí, como se fez na antiguidade, a competição seria realizada de 

quatro em quatro anos. Desde então, os Jogos Olímpicos foram interrompidos apenas durante os 

períodos da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, travadas, respectivamente, entre 1914 e 1918 

e 1939 e 1945. 

Embora Coubertin tenha sido abertamente contra a participação das mulheres em eventos de 

atletismo de elite, a participação delas nos Jogos Olímpicos cresceu seis vezes sob sua presidência. 

Com o tempo, os Jogos Olímpicos se tornaram um triunfo da diversidade para homens e mulheres em 

todos os lugares, unindo todas as nações em amizade e paz por meio do esporte na maior celebração 

mundial da humanidade. 

Barão Pierre de Coubertin 

4 



OS JOGOS DE VERÃO E 
OS JOGOS DE INVERNO 

 

 

 

  

Atualmente, os Jogos Olímpicos incluem os Jogos de Verão e os Jogos de 

Inverno. A palavra Olimpíada designa o período de quatro anos que separa 

cada edição dos Jogos de Verão.  

A primeira edição dos modernos Jogos de Verão foi realizada em 1896, em 

Atenas, Grécia. Os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno foram realizados 

em 1924, em Chamonix, França, como “Semana Internacional dos Desportos 

de Inverno”. Dois anos depois, ganharam o status de Jogos Olímpicos. Eles 

também ocorrem a cada quatro anos, mas são contemplados apenas 

esportes que envolvem gelo ou neve, tais como biathlon, curling, hóquei no 

gelo, esqui e patinação. 

Até 1992, os Jogos de Verão e de Inverno eram realizados no mesmo ano, 

mas desde então os Jogos de Inverno passaram a ocorrer dois anos antes 

dos Jogos de Verão. Ambos continuam a ser organizados uma vez a cada 

quatro anos.  

Nos Jogos de Verão, os atletas disputam as mais variadas competições 

somando 42 modalidades, derivadas de 33 esportes diferentes. Os Jogos de 

Inverno apresentam ao todo 15 modalidades. 

As Olimpíadas que estão sendo realizadas em Tóquio trouxeram cinco novos 

esportes: surfe, skate, karatê, escalada esportiva e beisebol/softbol. O Brasil 

já se destacou nas modalidades de skate street e surfe, tendo Rayssa Leal 

como medalhista de prata na primeira, aos 13 anos de idade, e Ítalo Ferreira 

como medalhista de ouro na segunda. Veja o quadro brasileiro de medalhas. 
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JOGOS PARALÍMPICOS 
 

 

A história dos Jogos Paralímpicos, ou Paraolímpicos, começou em 

1948, quando Sir Ludwig Guttmann, médico em um hospital em Stoke 

Mandeville, Inglaterra, organizou uma competição de arco e flecha 

envolvendo veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesões na 

medula espinhal como parte de seu programa de reabilitação.  

Em 1952, o evento se tornou uma competição internacional e, a partir 

dos Jogos de 1960, em Roma, eles passaram a ser realizados no 

mesmo país-sede dos Jogos Olímpicos. Desde os Jogos de Seul, em 

1988, eles são realizados logo após os Jogos Olímpicos, usando os 

mesmos locais e instalações. 

Para participar dos Jogos Paraolímpicos, os atletas devem atender aos 

rígidos padrões estabelecidos pelo Comitê Paraolímpico Internacional 

(IPC). O nível de desempenho do atleta melhorou ao longo dos anos e 

o número de atletas qualificados tem aumentado constantemente. 

O primeiro esporte adaptado praticado no Brasil foi o basquete em 

cadeira de rodas. Enquanto realizavam tratamento médico nos 

Estados Unidos, brasileiros com deficiência conheceram a modalidade 

e a trouxeram para o país. Em 1958, foi fundado o Clube do Otimismo, 

no Rio de Janeiro, por iniciativa de Robson Sampaio de Almeida e pela 

ação do técnico Aldo Miccolis – dois pioneiros do Movimento no Brasil. 

O Brasil estreou nas Paralimpíadas na edição realizada em Heidelberg, 

Alemanha Ocidental, em 1972. A primeira medalha paralímpica do país 

foi conquistada nos Jogos de Toronto, em 1976. Robson Sampaio de 

Almeida, acompanhado de ”, ganharam a prata na modalidade lawn 

Bowls, antecedente da bocha praticada na grama. 

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) foi fundado no dia 9 de fevereiro 

de 1995, em sua primeira sede, em Niterói, no Rio de Janeiro. Seu 

primeiro presidente foi João Batista Carvalho e Silva, que se manteve 

à frente da entidade até 2001. 

 

 

 

Stoke Mandeville, 1948 

Roma, 1960 

Robson Sampaio de Almeida 



SÍMBOLOS 
OLÍMPICOS 

BANDEIRA E EMBLEMA 

 

 

 

 

 

A bandeira olímpica tem um papel importante na cerimônia de abertura. Ela é hasteada logo 

após o chefe de estado da cidade-sede declarar oficialmente a abertura dos Jogos. É a última 

parte do protocolo antes da entrada da tocha olímpica. 

Os aros nas cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho que ilustram a bandeira são 

interligados sobre um fundo branco e representam a união dos cinco continentes habitados. 

Eles foram idealizados pelo Barão Pierre de Coubertin em 1914. Pelo menos uma de suas cinco 

cores está presente na bandeira de cada um dos Comitês Olímpicos Nacionais vinculados ao 

COI.  

A bandeira é a principal representação gráfica dos Jogos Olímpicos e a marca do próprio 

Comitê Olímpico Internacional. O símbolo do Comitê Olímpico Brasileiro une os aros olímpicos 

a uma representação da Bandeira Nacional do Brasil. 
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TOCHA OLÍMPICA 

HINO 

 

Nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, a Tocha 

Olímpica é transportada por atletas e cidadãos 

comuns até o local da cerimônia de abertura. A 

chama anuncia a próxima celebração dos Jogos 

Olímpicos e carrega uma mensagem de paz e 

amizade. Na cerimônia de abertura, a chama 

acende a Pira Olímpica, que permanece acesa 

durante toda a competição e é apagada ao final  

da cerimônia de encerramento. Desde que foi criada, para os Jogos Olímpicos de 1936 (Berlim), 

seu ritual se transformou em um dos momentos mais emblemáticos dos Jogos Olímpicos. 

A cada edição dos Jogos Olímpicos a tocha ganha novos desenhos e formas, já que a cidade-

sede da competição pode criar sua própria tocha. Ela é iluminada à moda antiga em uma 

cerimônia no templo de Hera na Grécia, onde atrizes vestindo trajes de sacerdotisas gregas usam 

um espelho e os raios do sol para acender a tocha. A partir daí, a Tocha segue para seu 

revezamento na cidade anfitriã, que geralmente é realizado por corredores, mas em toda a 

história das Olimpíadas, a tocha já viajou de barco, avião, cavalo, na corcova de um camelo, e 

até em uma canoa. 

 

 

O Hino Olímpico foi composto em 1896 pelo grego Spyridon Samaras, com letra do poeta 

romano Kostís Palamás, e adotado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em 1958. Ele é 

executado durante a Cerimônia de Abertura de cada edição, quando a Bandeira Olímpica é 

hasteada, e na Cerimônia de Encerramento, quando ela é arriada. 

O hino começou a ser cantado em grego, mas em várias edições foi traduzido para o idioma do 

país anfitrião. Em Sydney 2000, o hino voltou a ser cantado em grego na Cerimônia de Abertura, 

o que foi repetido em Pequim 2008. 

Grego – Ολυμπιακός Ύμνος  |  Francês – Hymne Olympique  |  Inglês – Olympic Anthem 
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https://www.youtube.com/watch?v=qsLLzL27hYA
https://www.youtube.com/watch?v=bufV3EgyPGU


MASCOTES 
 

 

A primeira mascote olímpica oficial foi o cãozinho Waldi, nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. 

Desde então, as mascotes se popularizaram como símbolo da alegria e da festa que são os Jogos 

Olímpicos. Elas são embaixadoras da alegria e mensageiras da amizade, representando elementos 

simbólicos do país ou da cidade-sede dos Jogos. 

Nas Olimpíadas de 2021, os japoneses decidiram apresentar uma nova face de sua cultura. Miraitowa 

e Someity, mascotes representantes dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos, respectivamente, 

surgiram a partir do logo da competição por criação do artista japonês Ryo Taniguchi. 

 

 

 

 

 

 

 

O personagem Miraitowa será o representante 

das Olimpíadas 2021. Seu nome é a junção de 

duas palavras em japonês: mirai (futuro) e towa 

(eternidade). O intuito de Taniguchi foi criar uma 

mascote que representasse algo muito 

importante para a atualidade japonesa – a 

modernização de sua cultura milenar. Sendo 

assim, Miraitowa representa as tradições 

japonesas e o avanço do país no 

desenvolvimento tecnológico. Suas cores, o 

branco e o azul, mostram esses dois aspectos do 

Japão: o passado e o futuro. 

 

A mascote Someity, por sua vez, é a 

representante dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 

em 2021. Ela também vem de um mundo digital, 

representando a capacidade do povo japonês de 

se conectar com seu passado, sempre olhando 

para o futuro. Seu nome é inspirado na flor de 

cerejeira, um dos maiores símbolos do Japão, que 

em japonês se chama somei-yoshino, e também 

remete às palavras so mighty, que em inglês 

significam “tão poderosa(o)”. Suas sores são o 

branco e o rosa, tons das flores de cerejeira.  
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PICTOGRAMAS 

 

 

 

Os pictogramas esportivos dos Jogos Olímpicos 

foram introduzidos pela primeira vez nos Jogos de 

Tóquio de 1964. Eles surgiram pela necessidade de 

se comunicar visualmente com um grupo cada vez 

mais internacional de atletas e espectadores. 

Desde então, foram criados ícones para cada 

edição dos Jogos. 

Uma equipe liderada pelo renomado designer 

japonês Masaaki Hiromura projetou as imagens 

oficiais dos Jogos de 2021. Os ícones foram 

projetados para comunicar sutilmente as 

características de cada esporte, bem como 

destacar artisticamente o dinamismo dos atletas. 

Assim, eles desempenharão papel fundamental no 

aprimoramento da experiência de atletas e 

espectadores durante o megaevento. 
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COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL 
 

 

Estabelecido em 23 de junho de 1894, o Comitê Olímpico Internacional (COI) é uma organização 

independente sem fins lucrativos. Com sede em Lausanne, Suíça, a Capital Olímpica, é totalmente 

financiado pela iniciativa privada e distribui noventa por cento de suas receitas para o movimento 

esportivo mais amplo, para o desenvolvimento do esporte e dos atletas em todos os níveis.  

O COI é o guardião dos Jogos Olímpicos e o líder do Movimento Olímpico e tem como objetivo construir 

um mundo melhor por meio do esporte. A organização atua como um catalisador para a colaboração 

entre todas as partes – os atletas, os Comitês Olímpicos Nacionais, as Federações Internacionais, os 

Comitês Organizadores dos Jogos Olímpicos e os Parceiros Olímpicos Mundiais. Também colabora com 

autoridades públicas e privadas, incluindo as Nações Unidas e outras organizações internacionais. 

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) é uma organização não 

governamental, filiada ao COI, que trabalha na gestão técnica, 

administrativa e política do esporte nacional. A missão do COB é 

desenvolver e representar com excelência o esporte de alto 

rendimento do Brasil, trabalhando na melhoria de resultados 

esportivos do Time Brasil, elevando a maturidade de gestão do COB e 

Confederações filiadas e fortalecendo a imagem do esporte olímpico 

brasileiro. 

 

Ao longo de seus 106 anos de existência (fundado 

em 8 de junho de 1914), o COB já levou o Brasil à 

conquista de 129 medalhas (30 de ouro, 36 de 

prata, 63 de bronze) em Jogos Olímpicos e 37 

medalhas em Jogos Olímpicos da Juventude (11 de 

ouro, 15 de prata e 11 de bronze). 

A primeira edição dos Jogos Olímpicos disputada 

na América do Sul ocorreu no Brasil, em 2016, com 

a participação de 207 países competindo em 39 

modalidades e totalizando a participação de 

11.238 atletas. Veja a cerimônia completa de 

abertura aqui e dados oficiais do evento aqui. 
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https://www.youtube.com/watch?v=N_qXm9HY9Ro
https://www.cob.org.br/pt/cob/time-brasil/brasil-nos-jogos/participacoes/rio-2016


CURIOSIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

776 a.C  

Um fator climático limitou a realização plena dos 

Jogos em 776 a.C. Um temporal desabou sobre 

Olímpia e impediu que a maioria das provas 

programadas fosse disputada. A única que se 

concretizou foi uma corrida pelo estádio, vencida por 

um cozinheiro, Coroebus de Elis. Ao completar a 

distância de 192,27 metros, ele tornou-se o primeiro 

campeão olímpico da história. 

1908  

Nesse ano, em Londres, os atletas 

passaram a entrar de forma organizada na 

cerimônia de abertura. Essa também foi a 

olimpíada mais longa da história, de 27 de 

abril a 31 de outubro. 

1920 

Antuérpia, Bélgica: 

→ A bandeira é hasteada pela primeira vez; 

→ Aos 72 anos, Oscar Swahn foi o atleta que 

ganhou uma medalha com mais idade na história 

das olimpíadas; 

→ Guilherme Paranaense, atleta do tiro, conquista 

a primeira medalha de ouro do Brasil. 

1913  

Ano em que a bandeira 

olímpica foi criada pelo 

Barão de Coubertin. 

1928  

Amsterdã, Holanda: o 

fogo olímpico é usado 

pela primeira vez. 

1932  

Los Angeles, Estados Unidos: 

→ O hino dos países dos atletas vencedores 

começou a ser tocado no momento da entrega das 

medalhas; 

→ Nessa edição também tivemos a primeira mulher 

brasileira a participar de uma Olimpíada, a 

nadadora Maria Lenk. 

1948  

Londres, 

Inglaterra: as 

provas de natação 

passaram a ser 

realizadas em 

piscinas. 

1964  

Tóquio, Japão: as 

olimpíadas começaram 

a ser transmitidas via 

satélite pela televisão. 

1976  

Montreal, Canadá: 

Canadá é o único país-sede que não 

ganhou medalhas de ouro. 
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Ginástica rítmica 

Rhytmic Gymnastics 

Gimnasia rítmica 

Gymnastique rythmique 

新体操 

Nado sincronizado 

Synchronized swimming 

Natación sincronizada 

Natation synchronisée 
シンクロナイズドスイミング 

Cama elástica 

Trampoline 

Trampolín 

Trampoline 

トランポリン 

 

Polo aquático 

Water polo 

Water polo 

Water polo 

水球 

Luta greco-romana 

Wrestling greco-roman 

Lucha grecorromana 

Lutte gréco-romaine 

グレコローマン 

Trégua Sagrada  

Por ocasião dos quatro Jogos Olímpicos, uma 

“trégua sagrada” (Ekecheiria) era proclamada. 

Mensageiros (spondophoroi) iam de cidade em 

cidade anunciando a data das competições e 

pediam que as guerras fossem interrompidas 

antes, durante e depois dos Jogos, a fim de permitir 

que os atletas e espectadores pudessem viajar para 

os locais com total segurança.  

Pira Olímpica  

A Pira Olímpica deve estar 

acesa durante todo o evento. 

No caso de a chama se 

apagar, ela só pode ser 

acesa novamente com uma 

chama de backup, que 

também foi acesa na Grécia. 

Citius - Altius - Fortius   

O lema olímpico expressa as 

aspirações do Movimento Olímpico. 

Em português significa “mais rápido 

– mais alto – mais forte”. Criada 

pelo Padre Didon, amigo do Barão 

Pierre de Coubertin, resume a 

postura que um atleta precisa ter 

para alcançar seu objetivo. 

Remo 

Rowing 

Remo 

Aviron 

手漕ぎボート 

Ginástica artística 

Artistic Gymnastics 

Gimnasia artística 

Gymnastique artistique 

体操 

 

Futebol 

Football/soccer 

Fútbol 

Football 

サッカー 

Hipismo 

Equestrian 

Equitación 

Sports équestres 

馬術 

Canoagem 

Kayak sprint 

Canotaje 

Canoe 

カヌー 

Esgrima  

Fencing 

Esgrima 

Escrime 

 フェンシング 

Natação 

Swimming 

Natación 

Natation 

水泳 

Hóquei 

Hockey  

Hockey 

Hockey 

ホッケー 

Arqueirismo  

Archery  

Tiro con arco 

Tir à l’arc 

 アーチェリー 

Ciclismo  

Cycling 

Ciclismo 

Cyclisme 

 サイクリング 
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VIRALIZOU: MAKO TANAKA, TRADUTORA 

 

 

 

Os Jogos Olímpicos são considerados a competição esportiva internacional mais importante, com mais 

de 200 países participantes. Para os Jogos Olímpicos de Tóquio, antes da pandemia, esperava-se 

cerca de 20 milhões de turistas estrangeiros. 

O Japão se preparava para oferecer serviços de interpretação de assistência geral, 

garantindo que todos pudessem se comunicar e desfrutar da visita, 

independentemente do idioma. De acordo com o comitê organizador dos Jogos 

Olímpicos de Tóquio, mais de 35.000 voluntários e intérpretes profissionais 

estariam no local para oferecer assistência linguística, e os pesquisadores do 

Instituto de Ciência e Tecnologia de Nara trabalhariam em um sistema de 

interpretação sem atrasos e em um aplicativo para traduzir os jogos 

instantaneamente.  

 Mesmo após a pandemia e com número reduzido de presentes, é certo que, sendo realizada 

inteiramente por humanos ou mediada por tecnologias de IA, a interpretação tem tido um papel 

importante em uma variedade de cenários olímpicos, com intérpretes desenvolvendo suas habilidades 

para conectar visitantes e residentes e salvá-los do caos potencial das barreiras linguísticas. 

 

 

Mako Tanaka é tradutora e está trabalhando nas Olimpíadas como contratada para acompanhar uma 

das equipes da TV Globo em Tóquio. Entre uma gravação e outra, ela começou a cantarolar músicas 

brasileiras em japonês. Um vídeo dela cantando "Qui nem jiló", de Luiz Gonzaga, em japonês, viralizou 

no Brasil, após publicação despretensiosa do repórter André Gallindo.  

Mako nasceu e viveu em Kobe, no Japão, até pouco tempo depois de a cidade sofrer o grave terremoto 

que matou 6 mil pessoas. Depois de sobreviver, ela decidiu mudar sua vida e escolheu o Rio de Janeiro 

como moradia, mesmo sem falar português. Aprendeu do idioma à percussão, passou a integrar um 

grupo musical que toca a obra de Chico Buarque e começou a fazer versões de clássicos brasileiros 

em japonês. Veja o vídeo completo aqui. 
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Durante as Olimpíadas realizadas no Rio de Janeiro em 2016, foram 

recrutados profissionais de diversas áreas, incluindo tradutores e 

intérpretes. 

A equipe de intérpretes precisou se preparar para coletivas de 

imprensa gerais e também do Comitê Olímpico Internacional. Este 

preparo incluiu entender as regras dos esportes e todos os últimos acontecimentos relacionados 

aos Jogos Olímpicos.  

O COI exigiu que as salas de coletivas contassem com o serviço de interpretação profissional 

consecutiva e que houvesse assistência com traduções nas chegadas e partidas, embarques e 

desembarques, das equipes e profissionais participantes.  

Ainda, através do Programa de Voluntariado cerca de 50 mil voluntários estiveram presentes nas 

entradas das arenas, dos estádios, circulando fora e dentro das instalações para acompanhar as 

delegações, auxiliar os organizadores da Rio 2016 e informar visitantes e jornalistas sobre o que 

fosse preciso.   

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) também selecionou voluntários para 

atuar como tradutores e intérpretes para eventuais pacientes estrangeiros que não falassem 

português e que viessem a necessitar de atendimento ambulatorial durante as Olimpíadas. 
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