Relatório de Chefe de Missão
Jogos Olímpicos - Rio 2016: 5 a 21 de Agosto 2016
Leonardo Cunha

Introdução
O presente documento tem como objetivo fazer uma análise descritiva do decorrer da missão
Cabo-verdiana na missão dos Jogos Olímpicos Rio2016.
Será feita uma divisão cronológica dos acontecimentos durante os jogos e será feita uma
avaliação global do decorrer da missão.
Os tópicos abordados será:









Chegada à Vila Olímpica (OLV)
Alojamentos OLV
Alimentação e Bebidas
Cerimônias
Serviços dos CON na OLV
Desportos
Transporte
Outras observações merecedoras de registo

Será de igual forma formulado um relatório medico e de imprensa para completar as informações
constantes neste documento.
Por fim será realizado um conjunto de considerações para reter nas próximas participações de
Cabo Verde nos Jogos Olímpicos.
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Composição de delegação
Chegada e Instalação – 24 de Julho a 04 de Agosto
Duração

Competição e Cerimónias - 05 a 21 de Agosto de 2016
Pós-competição e partida – 21 a 24 de Agosto de 2016

Elementos da C.E.
Chefe de Missão

Presidente: Filomena Fortes
Secretário-geral: Serge Santos
Leonardo Cunha
CMO : Humberto Evora

Equipa Medica

Fisioterapeuta : Milton Cabral
Fisioterapeuta : Dulcidio Ferrer
Press Ataché: Eneias Rodrigues

Equipa de Imprensa

Reporter: Carla Alfama
Operador de Imagem: Luis Pereira
Boxe: Lazaro Contreras
Taekwondo: Joseph Pina

Equipa Técnica

Ginástica: Elena Atmacheva
Atletismo: Julio Nagana
Atletismo: Joseph Andrade
Boxe: Davilson Morais
Taekwondo: Maria Andrade

Atletas

Ginástica: Elyane Boal
Atletismo: Lidiane Lopes
Atletismo: Jordin Andrade
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Descrição Cronológica da Missão
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Descrição
Chegada Chefe de Missão - OLV
A primeira à Vila Olimpica foi realizada pelo Chefe de Missão no dia 24 de
Julho pelas 21h00.
Após a chegada foi realizada a DRM (reunião de registo de delegação). Todos
os documentos foram entregues com sucesso, exceto a declaração de
elegibilidade e condições de participação do Treinador Joseph Andrade pois o
mesmo não devolveu o mesmo no espaço de tempo combinado entre o
treinador e o Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC).

Chegada à
Vila
Olímpica
(OLV)

Alojamentos
OLV

Chegada restante delegação:
Em relação à chegada da restante delegação tudo decorreu com normalidade
com exceção do atleta Davilson Morais e treinador Lazaro Contreras. Alem dos
mesmos terem perdido o voo de transporte para o Brasil (o que provocou uma
reemissão dos seus bilhetes) e não foi efetivamente comunicado ao COC o
facto de estes terem perdido o avião o que provocou que a equipa de chegadas
ficasse no Aeroporto sem nenhuma informação mais de 5 horas.
Foi adotada uma modalidade de viatura dedicada para os elementos da
delegação, contudo os mesmos preferiram vir descaracterizados (sem o
uniforme distribuído) o que provocou que não usufruíram da viatura dedicada
e vieram no autocarro comum sem o conforto do serviço disponibilizado e com
o acréscimo do empenho desnecessário de recursos sem este ser utilizado.
Deve ser esclarecido aos elementos da delegação que devem na viagem de ida
e regresso utilizar um uniforme oficial da delegação fornecido.
No caso da delegação de dignatários e membros da Comissão executiva foi
realizado o mesmo serviço, contudo não utilizado pelos mesmos pois tinham
acesso a transporte T2/T3 com assistente nomeado.
Recomenda-se que de futuro não seja agendada qualquer viatura dedicada,
mantendo apenas o T2/T3 e Shuttle ordinário (DAD) para transporte para a
Vila.
Existiu igualmente um erro de credenciamento do Treinador Joseph Pina que
foi resolvido na altura com um Guest Pass.
Houve uma demora significativa (4 horas) na distribuição dos alojamentos. O
COC ficou alojado na Torre 10 (apto. 1402, 1401, 1501). Foi realizada uma
Distribuição Mista dos alojamentos.
Apos a I&I (reunião de inventário) foi verificado que as obras dos
alojamentos não foram terminadas.
Foi possível resolver os problemas de obras inacabadas antes da chegada dos
atletas e equipa técnica.
O serviço de limpeza verificado foi muito deficitário compreendido com a
falta de pessoal contractado pela organização para o efeito e com a
verificação de possíveis roubos a equipamento do COC no alojamento. Estes
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Alimentação
e Bebidas

Cerimônias

Descrição
roubos só foram reportados ao Chefe de missão depois do fim da missão sem
ser possível fazer qualquer intendência. Os roubos cingiram-se a
equipamentos desportivos.
O serviço de assistência de residência funcionou com normalidade.
O serviço de tecnologia funcionou também com normalidade.
O serviço de lavandaria funcionou com deficiências no qual o fato de treino
azul do atleta Davilson Morais desapareceu e não foi possível ser recuperado.
O sistema de Guest Pass para a OLV funcionou de forma anormal pois no caso
de erro o sistema não dava feedback dos erros (de inserção ou erros
centrais).
O sistema de protocolo de guests funcionou com bastante eficácia.
O sistema de acompanhamento de dignatários funcionou de igual eficácia.
Os carrinhos de refeições rápidas e Refeitório casual funcionaram com
normalidade, contudo nos dias de muito vento (mau tempo) ficaram com
funcionamento limitado.
A alimentação no refeitório principal era servida em quantidade mas com
variedade limitada.
A sinalização da comida era deficitária.
O tempo de obtenção da refeição (tempo de espera) foi acima de
satisfatório.
Serviço prestado pela cadeia de Macdonalds era limitado.
A cerimónia de receção de equipa (TWC) na OLV foi realizada no dia 3 de
Agostos de 2016 pelas 18h00. Esteve presente como convidados o Sr. Ministro
do Desporto, a sua assistente, o Sr. Consul de Cabo Verde no Rio de Janeiro e
a sua esposa. A cerimónia de Cabo Verde teve uma grande cobertura mediática
devido à postura dos elementos da delegação no referido evento.
Os passes para marchar (Marching passes) para as restantes cerimónias
(abertura e encerramento) eram limitados. Por esse motivo, alguns elementos
da delegação não tiveram a oportunidade de marchar. Contudo, na
globalidade das duas cerimónias, apenas a treinadora Elena Atmacheva não
marchou por opção própria.
Na cerimónia de Encerramento, alguns elementos da delegação ofeceram os
seus uniformes que serviam de uniforme alternativo em caso da cerimónia ser
realizada com mau tempo. Isso provocou que a delegação tenha marchado com
um uniforme preparado para tempo quente enquanto estava a chover e foi
muito desconfortável para os mesmos. Deve ser alertado a todos os elementos
da delegação que os uniformes fornecidos devem ser mantidos até ao fim da
cerimónia de encerramento e que 1 dos uniformes de competição deve ser
mantidos para a viagem de regresso.
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Policlínica
A Policlínica estava bem apetrechada e os serviços prestados foram favoráveis.
Considera-se que nos últimos dias de actividade começou a ter menos pessoal
administrativo disponível e acabou por decrescer na qualidade de serviço.
Ginásio
O ginásio estava bem equipado, mas no período de maior ocupação da vila no
horário de expediente estava completamente lotado.
Serviço de atendimento aos CON

Serviços dos
CON na OLV

O serviço de atendimento dos COM esteve sempre disponível mostrando grande
proactividade na resolução dos problemas propostas pelos atletas.
Entretenimento dos atletas e eventos sociais
O serviço de entretenimento estava bem apetrechado. Notou-se uma falta de
eventos sociais marcados para as equipas técnicas e atletas da delegação,
sendo que estes foram primeiramente direcionados pelos próprios NOCS em
relação às suas casas de hospedagem.
Voluntários adjudicados ao NOC CPV
Os voluntários adjudicados ao NOC eram muito proactivos e foram uma maisvalia para a realização da missão. É proposta a aprovação de uma menção
honrosa por parte da Comissão Executiva do COC ao apoio prestado pelos
mesmos.
O sistema de pedidos de passes de instalações de treinamento funcionaram
com bastante eficácia. O Serviço de Informações de Competição (SIC)
funcionou de igual forma de forma eficaz. Contudo os tem
Os locais de treino, assim como sistema de reserva do espaço dos mesmos
funcionaram com normalidade.

Desportos

Os Uniformes de competição fornecidos pelos patrocinadores (UA e Adidas)
foram de alta qualidade, contudo foi necessário ainda: (1) Fazer a colocação
da Bandeira de Cabo Verde nos equipamento de atletismo (norma IAAF) (2)
fazer boquilha de Boxe e taekwondo (Policlínica) (3) aquisição dos fatos de
competição de Ginástica (UA apenas forneceu os de Warm Up).
Houve um atraso na distribuição do equipamento do atleta de boxe devido ao
envio tardio das medidas do atleta para o patrocinador.
Reuniões técnicas:
As reuniões técnicas decorreram com normalidade com a exceção da
modalidade de Boxe. Foi verificado no decorrer da reunião da AIBA que (1) o
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atleta não viajou munido do Record Book (obrigatório para qualquer
competição AIBA) e (2) o técnico principal nomeado para o evento não possui
formação certificada (3 estrela AIBA) para estar presente na competição dos
jogos Olímpicos. Contudo ambas as situações foram ultrapassadas pelo envio
do Record Book para o Brasil no qual chegou 1 dia antes da competição e a
nomeação da AIBA de um treinador proposto pelo COC para assumir a função
de treinador principal (Sr. João Carlos Barros – COB).
Dias de competição:
Atletismo 100 mts – 12 de Agosto
Boxe + 91 Kg – 13 de Agosto
Atletismo 400 mts Barreiras – 15 e 16 de Agosto
Taekwondo – 17 de Agosto
Ginástica Rítmica – 19 de Agosto
Objetivos de Competição:
Conseguir atingir o “Personal Best” e/ou passar a 2ª fase de competição.
Resultados de Competição:
Lidiane Lopes: Recorde Nacional 100 mts (13,49) e 9 lugar da fase de
preliminar.
Davilson Morais: TKO ao 1º assalto
Jordin Andrade: Obtenção 16ª posição com chegada às meias-finais da
competição.
Eliane Boal: 26ª Lugar na classificação geral.
(ver Anexos)
O serviço de TA, TM, DAD, shuttles para Aeroporto e T3 funcionou com
normalidade e eficácia.

Transporte

O sistema de transporte dedicado funcionou com muitas deficiências. O
sistema de levantamento de viaturas era muito moroso e os condutores na
sua maioria não estavam preparados para a missão. Por esse motivo, o CMO
não consegui assistir a uma das reuniões medicas pelo facto do condutor se
ter perdido.
Muito dos condutores além de terem não terem prática de condução, não
sabiam operar o GPS Rio2016.
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Perca de passaporte e documentos pessoais – Lidiane Lopes
Durante o decorrer dos JO a atleta Lidiane Lopes perdeu os seus documentos
pessoais (incluindo passaporte e cartão de residência) no Estádio olímpico –
Engenhão – Enquanto assistia uma prova de atletismo. Foi necessário realizar
uma nova emissão de passaporte de imediato que foi realizada pelo Sr. Consul
Honorário de Cabo Verde no Rio de Janeiro. Foi acionada a Policia Civil e
Federal pela perca de documentos.
Após 5 dias após a perca dos mesmos estes foram encontrados por um
funcionário do Rio2016, sendo que a carta de residência em França foi possível
ser recuperada, assim como os restantes documentos.
Protesto - Jordin Andrade
Após a 1ª prova (Preliminares) do atleta Jordin Andrade, este foi
desclassificado da prova, pela IAAF em respeito à regra 168-7. Foi realizado
um protesto na prova que possibilitou a passagem do atleta às semi-finais da
Competição.
Mediatismo de Cabo Verde no Brasil / Relações bilaterais

Cabo Verde, pela sua posição Lusófona nos Jogos no Brasil, foi muito abordado
Outras
observações pela comunicação social local, permitindo uma maior exposição mediática.
merecedoras
Visita do Ministro do Desporto
de registo
O Sr. Ministro do Desporto e a sua assessora visitaram a comitiva cabo-verdiana
no decorrer da Apresentação na Cerimónia de boas vindas à Vila Olímpica
(TWC) e na cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos.
Contacto Clubes Desportivos
Foi possível estabelecer contacto com o clube de Portugal – Sport Lisboa e
Benfica e Sporting Clube de Portugal que ficam interessados em intensificar
as relações com os Clubes e Federações nacionais.
Apoio pelo Consulado de Cabo Verde no Rio2016
Foi dado um imensurável apoio às operações de Cabo Verde pelo Consulado
Honorário de Cabo Verde na representação do Sr. Cônsul Honorário Pedro
Santos que foi incansável na resolução de dificuldades e apoio à delegação de
Cabo Verde. É proposta a aprovação de uma menção honrosa por parte da
Comissão Executiva do COC ao apoio prestado pelo mesmo.
Comando e controlo: Sistema de Comunicação
O sistema de Comunicação por Telemóvel não foi o mais indicado visto os
telemóveis dos diversos delegados estarem constantemente desligados. A
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marcação de reuniões de Trabalho nem sempre virão respeitados os horários
estabelecidos.
Partida da Maria Andrade
A atleta Maria Andrade foi obrigada a comprar uma passagem a avulso para
Cabo Verde, pois a companhia COPA Airlines não permitia a sua partida no Rio
de Janeiro. Foi originado uma recomendação de protesto em relação ao
assunto junto das autoridades Norte Americanas de proteção dos passageiros
de aviões e junto da companhia aérea pelo próprio.

Considerações finais e recomendações para o futuro
A missão Olimpica teve um balanço subjetivo positivo, sendo que é necessário emitir uma
avaliação final sobre o processo ainda pelos guias ainda não enviados pelo Comité Olimpico
internacional.
Deixa-se as seguintes recomendações para os futuros eventos:







Aquisição de material e equipamento desportivo ser por amostragem e a distribuição ser
realizada com o máximo de antecipação possível.
Não fazer transporte personalizado de elementos da comitiva (apenas em caso
exceptional) ao aeroporto. Ponto de contacto ser na zona de acesso à VILA.
Fazer uma zona de Edital para informações constantes e reduzir o número de reuniões
técnicas.
Fazer recolha de passaportes no início e a sua distribuição no fim da missão.
Manter contacto com o representante de Cabo Verde no Local (cônsul) o mais
antecipadamente possível e possivelmente emitir uma credenciação própria para o
mesmo.
Transportar antecipadamente material de escritório. Os locais comuns não são suficientes
ou não funcionam com normalidade.
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Comité Olímpico Cabo-verdiano
NIF: 553097555
RELATÓRIO DE EVENTO COMPARTICIPADO PELO COMITÉ OLIMPICO CABO-VERDIANO
Nome do Evento
Participante (s)
Data do evento
Local do Evento
•
•
•
•
•

Jogos Olímpicos do Rio2016
Carla Sofia Correia Alfama
26 de Julho a 24 de Agosto de 2016
Rio de Janeiro - Brasil
Pontos Positivos

Experiência
Alimentação
Alojamento
Transporte
Ajuda de custo
Pontos Negativos

•
•

Credenciação
Esclarecimento das tarefas

Resumo:
Uma experiencia única é o que esperava toda a delegação (19 pessoas) de Cabo Verde para os Jogos Olímpicos
do Rio2016, sendo o ponto alto do Movimento Olímpico.
A preparação começou ainda cedo, com um estágio de pré-delegação que aconteceu na cidade da Praia
reunindo quase toda a comitiva salvo os atletas Davilson Morais e o seu treinador, bem como a Elyane Boal
e sua respetiva treinadora. Neste estágio conseguiu-se passar o essencial da informação logística no Rio de
Janeiro de 05 a 21 de Agosto, sendo realizado pela primeira vez numa Missão Olímpica de Cabo Verde.
Tudo apostos com os equipamentos partimos para o Rio de Janeiro no dia 24 de Agosto numa viagem bem
longa mas que valeu a pena pela experiência proporcionada nos dias que se seguiram. Quanto a este ponto não
houve quaisquer constrangimentos, tendo corrido tudo muito bem até a chegada ao destino, onde o chefe de
missão, Leonardo Cunha, encarregou de buscar-nos no aeroporto e fazer a nossa instalação num apartamento
alugado pelo COC, para acolher a equipa de imprensa, tendo feito as concertações anteriormente para a escolha
do melhor lugar.
A casa reunia as condições mínimas, mas não possuía elementos importantes como utensílios domésticos
como pratos, toalhas e lençóis, algo que veio ser resolvido em parte pelo chefe de missão e também pelo nosso
espirito de adaptação.
No primeiro dia serviu para carregar as baterias, descansando um bocadinho da longa viagem feita, para que
começassemos o trabalho que nos esperava com mais energia, e recolher a viatura alugada pela COC que nos
iria ajudar nesta missão.
Nos dias que se seguiram Carla Alfama foi conhecer a Vila Olímpica e as instalações da Imprensa o Media
Press Center (MPC), onde reunia as condições necessárias para fazer um trabalho com alguma qualidade. No
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entanto a credenciação que por um lado facilitou a entrada na Vila Olímpica e nas instalações desportivas
dificultava o trabalho de imprensa, pois a da Carla e do Perrier não era de imprensa e diante disso não nos era
permitido captar imagens video por causa dos direitos de imagens televisivos.
Além deste facto que sentimos que o trabalho de atualização da página do Facebook e do site do COC ficou
um bocado complicada já que tinhamos uma fraca internet em casa. A internet no telemovel que nos foi
entregue pelo chefe de comissão era muito cara e megas que dão gastam-se muito rapidamente. Nessa altura
tambem não conseguiamos gravar entrevistas, escrever textos, arranjar matérias de interesse porque ainda
faltavam chegar mais pessoas da delegação de Cabo Verde.
Em relação a este suporte comunicacional (Facebook e pagina de internet) do Comité não aceitava a
publicação de artigos. Depois de várias insistências, só no dia 18 de Agosto, houve alguma mexida por parte
dos técnicos, sem sucesso, ficando mesmo assim desatualizado a página durante dos Jogos Olímpicos.
Queria realçar como pontos negativos a credenciação dos integrantes da comitiva exceto atletas e treinadores,
pensando que deveria se ter mais atenção, por exemplo no que tange à imprensa e aos NOC.
Posso assinalar o caso do Eneias Rodrigues que tinha uma credencial de “Adido de imprensa” (E), que lhe
dava so acesso aos lugares das competições sem direito de fotografar o que quer que seja, quando deveria ter
de “fotógrafo” (EP), que lhe daria direito a fotografar todas as competições, estar nos pontos de imagem, ter
direito a colete de fotógrafo e ter direito a emprestimo de materias fotográficos por parte dos serviços como a
Canon e Nikon. Como o brasileiro é disponivel falamos com as front offices que nos disse para o nosso chefe
de missão Leonardo enviar uma mensagem à responsavel das credenciações. Ele assim o fez e viemos
conseguir resolver esse problema dois dias depois. Penso que aprendemos todos com isso para que numa
proxima vez tudo saia da melhor forma para todos.
Outro caso é das credenciações do NOC que dificultavam o trabalho de imprensa, pois não são de imprensa.
Mediante nossos contactos ficamos a saber que seria possível ter mais credenciações de imprensa para Cabo
Verde e assim seria mais fácil realizar um trabalho com maior qualidade, pois, as imagens seriam recolhidas
das zona de imprensa e não das bancadas de uma maneira meio furtuita.
A internet como falamos anteriormente também foi uma das limitações já que o crédito disponibilizado não
conseguia suprir as necessidades, fazendo com que muitas vezes houvesse alguma demora na publicação das
peças, devido ao fato de termos de ir para a vila e/ou ao Media Press Center (MPC) para podermos ter acesso
à internet. No Media Press Center tinhamos boa internet mas não podiamos gravar som por causa do barulho
e para isso tinhamos de deslocar a casa, para preparar as peças e as fotos, e só depois regressar à Vila Olímpica
e/ou Press Media Center para colocar as peças e as fotos.
Entretanto o trabalho da imprensa foi concretizado, publicando cerca de 18 peças e fotografias durante os
Jogos sobre os treinos, as competições, as reações depois das competições, apesar das dificuldades que
também era de disponibilidade dos atletas e treinadores.
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Em termos transporte não há qualquer queixa a assinalar porque correu muito bem a operação logística, tendo
um carro a nossa disposição que todos os condutores eram muito disponiveis e simpáticos e os autocarros que
tinham internet com alguma rapidez. Os condutores dos autocarros também eram simpáticos embora
conduzirem um bocado rapido demais.
A alimentação foi assegurada também com sucesso, na medida em que as ajudas de custo serviram para cobrir
todas as despesas. Pena que na Vila so tinha fast food e no MPC era um bocadinho caro a alimentação.
Passando para outro ponto, que não podiamos deixar de assinalar, pensamos que se deveria ter feito um
esclarecimento prévio dos trabalhos a serem desenvolvidos pela Carla Alfama antes dos Jogos, uma vez que
havia um patrocinador de media que deveria levar a sua equipa para cobrir os Jogos. Entretanto serviu para
que a Carla ganhasse mais experiência no ramo televisivo embora ela não seja a parte que esta mais a vontade
no jornalismo.
Este fato causou algum desconforto na Carla durante os Jogos, pois o trabalho que pensava desenvolver não
foi concretizado, a actualização do site do Comité que é uma das prioridades da área da comunicação desta
organização. Os Jogos foram bem divulgados, mas poderiam ser mais bem aproveitados para a fidelização dos
leitores não só durante o evento e principalmente depois para a divulgação das nossas notícias. Pensamos que
conseguimos fazer uma boa cobertura do jogos mesmo com alguns constrangimentos que ultrapassamos.
Estamos todos de parabens pelo trabalho realizado
Pensamos que a convivência entre os elementos da comitiva foi muito boa, porque estavamos todos muito
unidos para que tudo corresse bem, principalmente pela organização, equipa médica, treinadores e atletas.
O intercâmbio foi muito intenso com outros países trazendo assim uma experiência única para nós. O desafio
foi grande e aprendemos todos algo novo e de muita importância para os que trabalham e vivem no Movimento
Olímpico.
Uma sugestão que temos para colocar é para o Comité tentar para uma próxima vez que participarmos uma
parceria com os países como Guiné-Bissau, São Tomé, Angola ou Moçambique, que não tinham fotógrafo
nos jogos, a fim de juntarem com Cabo Verde e levar a equipa de cobertura jornalistica que fará a cobertura
das competições de todos esses países, mesmo que paguem a CV alguma quantia em dinheiro. Para alem disso
poderiam fazer negociações com os órgãos de comunicação do país para podermos enviar imagens de forma
a evitar constrangimentos como aqueles que aconteceram de apanharem imagens sem terem direitos de o
fazer.
Concluimos agradecendo a confiança depositada em todos nós dizendo que podem contar connosco sempre
para que junto com o Comité Olímpico elevar o nome de Cabo Verde ao mais alto nível.
Carla Alfama e Eneias Rodrigues

Vídeos Rio2016
A alegria dos atletas de Cabo Verde
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t43.17924/14185551_559440437589632_747730118_n.mp4?efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9oZCJ
9&oh=3767493a94a6b84ecbb7510cffaf421f&oe=57E4E833
Best of de Cabo Verde no Rio2016
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t42.90404/10000000_1834725770095310_214066366_n.mp4?efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9oZC
J9&oh=a94762950f3ad4323bf004b75683b04b&oe=57E4CE9C
Cerimónia de encerramento
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/14018639_1779557362317252_898722568_n.mp4?efg=eyJybHIiOjIxNzMsInJsYSI6NDA5Niwi
dmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=2173&vabr=1449&oh=9241bc73e7b037e4c
94e95f598ba5ffc&oe=57E4D0A7
Tokyo 2020
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/13949491_1795658524047613_855640374_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MzEsInJsYSI6MzU2NS
widmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1531&vabr=1021&oh=1791adacf01ce364
8473a2dcf8a538f3&oe=57E4A7B6
Elyane Boal em competição nos Jogos Olímpicos do Rio2016.
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/14019202_505448772991929_654928253_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6NDA5Niwi
dmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1500&vabr=959&oh=c99e36cb43a6d3be6e
8bd481257e79a6&oe=57E4F5E5
Casa de Africa
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t43.17924/13685740_282154612146138_890329048_n.mp4?efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9oZCJ
9&oh=4ab04d8ce4e48654ebacf93be02103a7&oe=57E48954
Combate de Maria Andrade
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t43.17924/13685740_282154612146138_890329048_n.mp4?efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9oZCJ
9&oh=4ab04d8ce4e48654ebacf93be02103a7&oe=57E48954
Jordin Andrade nas meias-finais.
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/14018817_1291994590835406_1689108786_n.mp4?efg=eyJybHIiOjIzNDAsInJsYSI6MjI5MS
widmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=2340&vabr=1560&oh=fd77547f2e59ff20
a1b324f94b878e10&oe=57E4DD01

O protesto de Jordin Andrade
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/14018543_569617186580054_2066835427_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE2NjksInJsYSI6MzQ3OCw
idmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1669&vabr=1113&oh=2d3a7d4ae730cd9a
b027f40df7427293&oe=57E4E69B
Combate de Davilson Morais
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/13685568_1761014714143002_1362072222_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE5NTEsInJsYSI6NDA5Ni
widmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1951&vabr=1301&oh=7ddb4aabff6898ff
9ee268c70910fcb5&oe=57E4FC85
Lidiane Lopes bate record nacional.
https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.90402/10000000_291290654568061_1209410373_n.mp4?efg=eyJybHIiOjI3OTMsInJsYSI6NDA5Niw
idmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=2793&vabr=1862&oh=7f38b03aa518dda3d
1df68b504e3f973&oe=57E4F4C8
8 Centésimos
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/13947199_1391866827507780_1233662477_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MTAyN
CwidmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1500&vabr=88&oh=d904c63d4419c646
483dda9d0b1c370a&oe=57E4A1A5
Conferência de imprensa dos atletas de cabo verde
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/13797279_1785217345088416_1204111256_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MzQ5N
SwidmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1500&vabr=857&oh=96f9aba6782a45c1
d8c41bf0db329fce&oe=57E48885
Lidiane Lopes preparada para a corrida
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/13763309_700373596783202_1948722309_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MTY1MC
widmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1500&vabr=780&oh=43d4f786bdaf17e69
e2412d8c2e440a5&oe=57E4C9AF
Treino de Davilson Morais
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/13947077_1807079062854821_1009306514_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MjY0NS
widmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1500&vabr=843&oh=40930782ac81db57
7ab1987d3a0eedb7&oe=57E49CBA
Maria Andrade a treinar
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/13951936_1732870280329272_1495568097_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MjQ4N
SwidmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1500&vabr=989&oh=410aa331b715515
59ce9cd33f1318a65&oe=57E476E0

Jordin Andrade a treinar
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/13951745_876967232435526_265428442_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDMsInJsYSI6Mjc4OSw
idmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1503&vabr=1002&oh=919ad1c10d6c312c2
d220a850ff7fadf&oe=57E4AE5C
Cerimónia de Abertura
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/13964178_1758285404452972_1645567243_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MjMyN
CwidmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1500&vabr=855&oh=5f137178a00ebfd9
078253c89ce637e3&oe=57E4E156
Chegada de Davilson Morais à Vila Olímpica.
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/13539731_123049024803233_239270331_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MjcyOSwi
dmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1500&vabr=850&oh=96dd4c1bb04f6042eb
2e66baf743f638&oe=57E4A7C2
Boas Vindas a Cabo Verde
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/13963662_512877535573992_2071080989_n.mp4?efg=eyJybHIiOjIwMTYsInJsYSI6NDA5Niw
idmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=2016&vabr=1344&oh=ecfd14ebe5e836dbb
676004820520f53&oe=57E4A46B
Visita do Ministro de Cabo Verde
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/13685624_280473415662445_594746056_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1OTAsInJsYSI6MzU5Myw
idmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1590&vabr=1060&oh=93795504c8539a7b
e4742db7baa9f4a8&oe=57E4FE74
Apresentação dos Atletas
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/13949753_1168241219901283_714511292_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MTM2M
CwidmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1500&vabr=810&oh=72e3e42d75ad2c3
ae726d3c4dbe31afa&oe=57E47711
Ambiente na Vila Olimpica
https://video.xx.fbcdn.net/v/t43.17922/13778879_1261282970562397_638518936_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE3NjQsInJsYSI6MzAxMyw
idmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1764&vabr=1176&oh=ddd94ef747fda983f
8aa913ea18a24a2&oe=57E4EF52

Clipping de noticias sobre os Jogos Olímpicos do RIO2016
Data
Jonal
Link
http://desporto.sapo.cv/jogos_olimpicos/artigo/2016/07/26/delegacao‐olimpica‐de‐cabo‐verde‐
Delegação olímpica de Cabo Verde segue para o Brasil
26/07/2016 Sapo
segue‐hoje‐para‐o‐brasil
http://desporto.sapo.pt/jogos_olimpicos/brasil_2016/artigo/2016/08/09/cabo‐verde‐estreia‐nos‐
Cabo Verde estreia‐se nos Jogos Olímpicos com Lidiane Lopes nos 100 metros
09/08/2016 Sapo
jogos‐olimpicos‐com‐a‐atleta‐lidiane‐lopes‐nos‐100‐metros‐rasos
Rio 2016, Elyane Boal esta a viver um grande sonho
10/08/2016 RTC
http://rtc.cv/index.php?paginas=13&id_cod=50985
http://inforpress.publ.cv/desporto/131166‐rio‐2016‐lidiane‐lopes‐perspetiva‐boa‐prestacao‐na‐
Rio 2016: Lidiane Lopes perspetiva “boa prestação” na estreia apesar de uma “pequena lesão”
12/08/2016 Inforpress
estreia‐apesar‐de‐uma‐pequena‐lesao
Jogos Olímpicos Rio 2016: Lidiane Lopes falha qualificação à segunda fase por escassos 8 milésimos
http://inforpress.publ.cv/desporto/131205‐jogos‐olimpicos‐rio‐2016‐lidiane‐lopes‐falha‐
de segundos
12/08/2016 Inforpress
qualificacao‐a‐segunda‐fase‐por‐escassos‐8‐milesimos‐de‐segundos
Títulos

Rio 2016: Maria Andrade prepara‐se para combater com a tailandesa Panipak Wongpatanitik

12/08/2016 RTC

Rio 2016: Lidiane Lopes bate o recorde nacional

12/08/2016 Ocean Press

A Atleta Cabo‐verdiana Lidiane Lopes estreou‐se, hoje, nos Jogos Olímpicos e ficou em 4º lugar

12/08/2016 Tiver

http://www.rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=51018
http://www.oceanpress.info/cms/Pt/desporto/46054‐rio‐2016‐lidiane‐lopes‐bate‐o‐recorde‐
nacional
http://tiver.cv/index.php/noticias‐em‐destaque/156‐a‐atleta‐cabo‐verdiana‐lidiane‐lopes‐estreou‐
se‐hoje‐nos‐jogos‐olimpicos‐e‐ficou‐em‐4‐lugar

Rio 2016: Lidiane Lopes bate record nacional nos 100 metros e fica a 8 milésimos do apuramento
Rio2016:Lidiane Lopes bate recorde pessoal e nacional nos 100 metros
Rio 2016: Davilson Morais luta contra britânico Joy Joice neste sábado às 23 horas

12/08/2016 RTC
12/08/2016 Asemana
12/08/2016 RTC

http://rtc.cv/index.php?paginas=13&id_cod=51016
http://www.asemana.publ.cv/spip.php?article120178&ak=1
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=13&id_cod=51017

Rio 2016: Lidiane Lopes bate record nacional nos 100 metros e fica a 8 milésimos do apuramento

12/08/2016 RTC

http://www.rtc.cv/index.php?paginas=13&id_cod=51016

Rio 2016: Maria Andrade prepara‐se para combater com a tailandesa Panipak Wongpatanitik
Pugilista caboverdiano Davilson Morais faz a sua estreia, hoje, nos Jogos Olímpicos na categoria
91Kg
Jogos Olímpicos Rio 2016: Pugilista Davilson Morais estreia‐se hoje defrontando o britânico Joe
Joyce
Lidiane Lopes satisfeita nesses jogos do Rio

12/08/2016 RTC

http://www.rtc.cv/index.php?paginas=13&id_cod=51018

13/08/2016 RTC

Davilson Morais perde por KO no combate de estreia
Rio 2016: Davilson Morais falha acesso à segunda fase
Rio 2016: Davilson Morais perde por KO com o britânico Joe Joyce no preliminares
Delegação caboverdiana no Rio está satisfeita com os resultados

14/08/2016
14/08/2016
14/08/2016
14/08/2016

Rio'2016: Pugilista Davilson Morais perde por KO com o britânico Joyce nos preliminares
Lidiane Lopes satisfeita nesses jogos do Rio

14/08/2016 Inforpress
14/08/2016 RTC

Rio 2016: Jordin Andrade desqualificado para as semi‐final dos 400 metros barreiras
Jordin Andrade desqualificado das meias‐finais dos 400 metros barreira
Jordin Andrade começa a competir esta segunda‐feira nos 400 metros barreias

15/08/2016 Inforpress
15/08/2016 Asemana
15/08/2016 Abola

RIO´2016: Jordin Andrade está nas meias finais

16/08/2016 Tiver

Rio2016: Jordin Andrade nas meias‐finais dos 400 metros barreiras
Jordin Andrade está nas semi‐finais dos Jogos Olímpicos Rio2016

16/08/2016 JSN
16/08/2016 RTC

http://rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=51038
http://inforpress.publ.cv/desporto/131221‐jogos‐olimpicos‐rio‐2016‐pugilista‐davilson‐morais‐
estreia‐se‐hoje‐defrontando‐o‐britanico‐joe‐joyce
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=51051
http://www.expressodasilhas.sapo.cv/desporto/item/49791‐davilson‐morais‐perde‐por‐ko‐no‐
combate‐de‐estreia
http://asemana.sapo.cv/spip.php?article120206&ak=1
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=13&id_cod=51050
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=13&id_cod=51052
http://inforpress.publ.cv/desporto/131236‐rio‐2016‐pugilista‐davilson‐morais‐perde‐por‐ko‐com‐
o‐britanico‐joyce‐nos‐preliminares
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=13&id_cod=51051
http://inforpress.publ.cv/desporto/131264‐rio‐2016‐jordin‐andrade‐desqualificado‐para‐as‐semi‐
final‐dos‐400‐metros‐barreiras
http://asemana.publ.cv/spip.php?article120221&ak=1
http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=626285
http://www.tiver.cv/index.php/noticias‐em‐destaque/164‐rio‐2016‐jordin‐andrade‐esta‐nas‐meias‐
finais
http://www.jsn.com.cv/desporto/5977‐rio2016‐jordin‐andrade‐nas‐meias‐finais‐dos‐400‐metros‐
barreiras.html
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=21&id_cod=13042

13/08/2016 Inforpress
14/08/2016 RTC
Expresso das Ilhas
Asemana
RTC
RTC

Jordin Andrade vence protesto ; torna‐se primeiro atleta Caboverdiano a alcançar as meias finais
nos Jogos Olímpicos

16/08/2016 Sndiário

Rio 2016: Jordin Andrade termina participação olímpica em 6º lugar na sua série

16/08/2016 Expresso das Ilhas

Rio2016: Comité Olímpico protesta. Jordin Andrade nas meias‐finais dos 400 metros barreiras
Rio2016: Jordin Andrade apurado para as meias finais nos 400 metros barreiras
Jordin Andrade qualificado para as meias‐finais dos 400 metros barreiras

16/08/2016 Expresso das Ilhas
16/08/2016 Asemana
16/08/2016 Abola

Cabo‐verdiano na meia‐final dos 400 metros barreiras após protesto

16/08/2016 OJOGO

Jordin Andrade disputa as meias‐finais nos 400 metros barreiras

16/08/2016 Sapo

Maria Andrade e Elyane Boal entram em cena ainda esta semana, nos Jogos Olímpicos, Rio 2016
Jordin Andrade faz historia nos jogos olimpicos

16/08/2016 RTC
17/08/2016 RFI

Jordin Andrade falha acesso à final ao terminar a prova na sexta‐posição

17/08/2016 Sapo

Rio 2016: Maria Andrade tenta apuramento no Taekwondo

17/08/2016 Expresso das Ilhas

RIO´2016: Maria Andrade estreia‐se às 13h00 de hoje

17/08/2016 Sndiário

Rio 2016: Maria Andrade falha apuramento no Taekwondo após combate emotivo
Jogos Olímpicos‐Rio 2016: Maria Andrade fora dos Jogos Olímpicos
http://inforpress.publ.cv/desporto/131334‐rio‐2016‐taekondo‐maria‐zezinha‐andrade‐perde‐o‐seu‐
combate‐de‐estreia‐com‐a‐tailandesa‐panipakTaekondo/Rio´2016: Maria “Zezinha” Andrade perde
o seu combate de estreia com a tailandesa Panipak
Jogos Olímpicos‐Rio 2016: Maria Andrade fora dos Jogos Olímpicos
Rio‐2016: Elyane Boal entra em cena na ginástica rítmica

17/08/2016 Expresso das Ilhas
17/08/2016 RTC

17/08/2016 Inforpress
18/08/2016 RTC
19/08/2016 Abola

Rio 2016 – Elyane Boal estreia‐se hoje nos Jogos Olímpicos em ginástica rítmica
Rio 2016: Elyane Boal entra hoje em cena
Elyane Boal estreia‐se hoje nos Jogos Olímpicos do Rio 2016

19/08/2016 Ocean Press
19/08/2016 Anação
19/08/2016 RTC

Cabo‐verdiana Elyane Boal estreia‐se nos Jogos Olímpicos

19/08/2016 Sapo

Rio 2016: Eliane Boal tenta apuramento na ginástica rítmica
Rio´2016; Ginasta Elyane Boal consegue 10.33 pontos no aparelho bola e 9.833 em arco na sua
primeira apresentação

19/08/2016 Expresso das Ilhas

Rio´2016: Ginasta Elyane Boal fica em último lugar na derradeira participação de Cabo Verde

19/08/2016 Inforpress

Ginasta Elyane Boal fica em último lugar na derradeira participação de Cabo Verde

20/08/2016 Sapo

Rio´2016: Ginasta Elyane Boal fica em último lugar na derradeira participação de Cabo Verde
Elyane Boal despede‐se do Rio sem conseguir a qualificação, mas com missão cumprida

20/08/2016 Anação
20/08/2016 RTC

19/08/2016 Inforpress

http://www.sndiario.com/desporto/item/331‐jordin‐andrade‐vence‐protesto‐torna‐se‐primeiro‐
atleta‐caboverdiano‐a‐alcancar‐as‐meias‐finais‐nos‐jogos‐olimpicos
http://www.expressodasilhas.sapo.cv/desporto/item/49817‐rio2016‐jordin‐andrade‐em‐
6%C2%BA‐lugar‐nos‐400‐metros‐barreiras
http://www.expressodasilhas.sapo.cv/desporto/item/49801‐rio2016‐jordin‐andrade‐nas‐meias‐
finais‐dos‐400‐metros‐barreiras
http://www.asemana.publ.cv/spip.php?article120227&ak=1#ancre_comm
http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=626426
http://www.ojogo.pt/internacional/rio‐2016/noticias/interior/cabo‐verdiano‐na‐meia‐final‐dos‐
400‐metros‐barreiras‐apos‐protesto‐5341495.html
http://desporto.sapo.pt/atletismo/cabo_verde/artigo/2016/08/16/jordin‐andrade‐disputa‐as‐
meias‐finais‐nos‐400‐metros‐barreiras
http://rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=51086
http://pt.rfi.fr/cabo‐verde/20160817‐jordin‐andrade‐faz‐historia‐nos‐jogos‐olimpicos
http://desporto.sapo.pt/jogos_olimpicos/brasil_2016/artigo/2016/08/17/jordin‐andrade‐falha‐
acesso‐a‐final‐ao‐terminar‐a‐prova‐na‐sexta‐posicao
http://www.expressodasilhas.sapo.cv/desporto/item/49820‐rio‐2016‐maria‐andrade‐tenta‐
apuramento‐em‐taekwondo
http://www.sndiario.com/desporto/item/340‐rio‐2016‐maria‐andrade‐estreia‐se‐as‐13h00‐de‐
hoje
http://www.expressodasilhas.sapo.cv/desporto/item/49827‐rio2016‐maria‐andrade‐falha‐
apuramento‐no‐taekwondo
http://www.rtc.cv/eleicoes/index.php?paginas=13&id_cod=51123
http://inforpress.publ.cv/desporto/131334‐rio‐2016‐taekondo‐maria‐zezinha‐andrade‐perde‐o‐
seu‐combate‐de‐estreia‐com‐a‐tailandesa‐panipak
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=13&id_cod=51123
http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=626929
http://www.oceanpress.info/cms/Pt/desporto/46239‐rio‐2016‐elyane‐boal‐estreia‐se‐hoje‐nos‐
jogos‐olimpicos‐em‐ginastica‐ritmica
http://anacao.cv/2016/08/19/rio‐2016‐elyane‐boal‐entra‐hoje‐em‐cena/
http://www.rtc.cv/index.php?paginas=13&id_cod=51180
http://desporto.sapo.pt/jogos_olimpicos/brasil_2016/artigo/2016/08/19/ginasta‐elyane‐boal‐faz‐
hoje‐a‐sua‐estreia‐nos‐jogos‐olimpicos‐do‐rio‐de‐janeiro
http://www.expressodasilhas.sapo.cv/desporto/item/49846‐rio2016‐eliane‐boal‐tenta‐
apuramento‐em‐ginastica‐ritmica‐na‐ultima‐participacao‐de‐cabo‐verde
http://inforpress.publ.cv/desporto/131470‐rio‐2016‐ginasta‐elyane‐boal‐consegue‐10‐33‐pontos‐
no‐aparelho‐bola‐e‐9‐833‐em‐arco‐na‐sua‐primeira‐apresentacao
http://inforpress.publ.cv/desporto/131490‐rio‐2016‐ginasta‐elyane‐boal‐fica‐em‐ultimo‐lugar‐na‐
derradeira‐participacao‐da‐cabo‐verde
http://desporto.sapo.pt/jogos_olimpicos/brasil_2016/artigo/2016/08/20/ginasta‐elyane‐boal‐fica‐
em‐ultimo‐lugar‐na‐derradeira‐participacao‐de‐cabo‐verde
http://anacao.cv/2016/08/20/rio2016‐ginasta‐elyane‐boal‐fica‐em‐ultimo‐lugar‐na‐derradeira‐
participacao‐de‐cabo‐verde/
http://rtc.cv/index.php?paginas=47&id_cod=51228

COC RELATÓRIO MÉDICO
Objetivo:
Apoio médico aos Jogos Olímpicos do Rio 2016, decorridos entre 5 e 21 de Agosto de
2016

Constituição da equipa médica:
Médico: Humberto Évora
Fisioterapêutas: Milton Cabral e Dulcídeo Ferrer
Reunião prévia em CV:
Durante o estágio prévio da delegação olímpica caboverdeana efectuada em Cabo Verde
entre 28 de Junho e 3 de Julho, fez parte da agenda uma Entrevista Médica com os
atletas, onde foram abordados assuntos vários, tais como vacinas, doenças transmitidas
por mosquitos de acordo com as normas da OMS, lesões desportivas e controle
antidopagem.

Durante os Jogos:
1. De acordo com o ritmo dos treinos e competições, efectuaram-se escalas de
apoio médico a prestar aos atletas nos respetivos locais.
2. Num dos apartamentos foi constituído um gabinete médico apetrechado com
equipamento médico básico e medicamentos adquiridos pelo COC destinado a
dar assistência aos atletas.
3. Houve apoio complementar da Policlínica médica dentro da Aldeia Olímpica.
4. De acordo com o pedido efectuado pela direção médica da Policlínica, foi feito e
entregue diáriamente o impresso preenchido para os efeitos.

Serviços prestados pela nossa equipa médica:
De rotina: massagens de recuperação e relaxamento efectuadas diáriamente.
Atletas atendidos:
 Davilson Morais (Boxe): pequena ferida incisa na zona supraciliar do olho
esquerdo.
 Lidiane Lopes (Atletismo, 100m): lombalgia aguda.
 Maria Andrade (Taekwondo): mialgia de esforço
 Jordan Andrade (Atletismo, 400m barreiras): sem lesões
 Elyane Boal (Ginástica rítmica): Lombalgia

Com os melhores cumprimentos,

Humberto Évora, MD
COC: Chefe da equipa médica da delegação caboverdeana

Riocentro - Pavilion 6

Boxing
Boxe / Boxe

Riocentro - Pavilhão 6
Riocentro - Pavillon 6

Men's Super Heavy (+91kg)
Peso superpesado masculino (+91kg) / +91 kg (poids super-lourd) - hommes

Draw Sheet
Chave da competição / Tableau d'élimination
As of SAT 13 AUG 2016
In Progress

Number of boxers: 18
Preliminaries
NOC
Code

Name

FRA

YOKA Tony Victor James

ISV

CLAYTON Laurent Jr.

GER

PFEIFER Erik

JOR

IASHAISH Hussein

(1)

Bye

Bout 228

IASHAISH H
Bye
WP 2:1
IASHAISH H

NISTOR Mihai

(8)

CUB

PERO Leinier Eunice

(5)

Bye

Bout 229

DEMIREZEN A
Bye
WP 3:0
HRGOVIC F

CRO

HRGOVIC Filip

(4)

GBR

JOYCE Joe

(3)

Bye

DOS SANTOS MORAIS Davilson

Bout 237

MUNOZ E
Bye
TKO R2 1:22
JALOLOV B

UZB

JALOLOV Bakhodir

(6)

NGR

AJAGBA Efe

(7)

Bye

MAJIDOV Mahammadrasul

MAR

AJAGBA E
Bye

Bout 238
16 AUG evening

MAJIDOV M
WP 3:0

ARJAOUI Mohammed

DYCHKO Ivan

Bout 263
19 AUG afternoon

Bye
PAUL N

WP 3:0
DYCHKO I

Bye
KAZ

Bye
JALOLOV B

AJAGBA E
KO R1 2:44

Bye
PAUL Nigel

JOYCE J
Bye

16 AUG evening

Bye

AZE

Bout 273
21 AUG afternoon

Bye
DOS SANTOS MORAIS

Bye

TTO

Bye
HRGOVIC F

JOYCE J
TKO R1 3:00

Bye

MUNOZ Edgar Ramon

PERO L
Bye

16 AUG morning

Bye

VEN

Bout 262
19 AUG afternoon

Bye
VIANELLO G

Bye

CPV

Bye
NISTOR M

PERO L
WP 3:0

Bye

DEMIREZEN Ali Eren

YOKA T
Bye

16 AUG morning

ROU

VIANELLO Guido

Final

WP 2:1
CLAYTON L

Bye

TUR

Semifinals

YOKA T
WP 3:0

Bye

ITA

Quarterfinals

Seed

(2)

Bye
DYCHKO I

Note:
The final order will be decided after the final.
Legend:
KO

Knockout

BXM191000_75 5.0

Rn

Round number

TKO

Technical Knockout

Report Created SAT 13 AUG 2016 19:56
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Win on points
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Rio Olympic Arena

Rhythmic Gymnastics

Arena Olímpica do Rio
Rio Olympic Arena

Ginástica Rítmica / Gymnastique rythmique

Individual All-Around
Competição individual geral / Concours multiple individuel

FRI 19 AUG 2016

Qualification
Classificatórias / Qualifications

Results
Resultados / Résultats

Rank Name

NOC
Code

Total
Score
Pen.

1 MAMUN Margarita
2 KUDRYAVTSEVA Yana
3 RIZATDINOVA Ganna
4 STANIOUTA Melitina
5 SON Yeon Jae
6 VLADINOVA Neviana
7 RODRIGUEZ Carolina
8 DURUNDA Marina
9 HALKINA Katsiaryna
10 MOUSTAFAEVA Kseniya
11 ZENG Laura
12 ASHIRBAYEVA Sabina
13 RIVKIN Neta
14 PAZHAVA Salome
15 FILIOU Varvara
16 MINAGAWA Kaho
17 SERDYUKOVA Anastasiya
18 BEREZKO-MARGGRANDER Jana
19 BERTOLINI Veronica
20 RUPRECHT Nicol
21 VOLKOVA Ekaterina
22 FILIORIANU Ana Luiza
23 GAUDIO Natalia
24 SHANG Rong
25 PRINCE Danielle

GRW024900_73A 1.0

Rk

Score
Pen.

Rk

Score
Pen.

Rk

Score
Pen.

Rk

RUS D
E
RUS D
E

9.400 18.833
9.433

(1) 9.500 19.000
9.500

(1) 9.000 17.500
8.800
-0.30

(11) 9.550 19.050
9.500

(1)

74.383 Q

9.200 18.166
9.016
-0.05

(4) 9.450 18.616
9.166

(2) 9.500 19.000
9.500

(1) 9.050 18.216
9.166

(3)

73.998 Q

UKR D
E
BLR D
E
KOR D
E
BUL D
E
ESP D
E
AZE D
E
BLR D
E
FRA D
E
USA D
E
KAZ D
E
ISR D
E
GEO D
E
GRE D
E
JPN D
E
UZB D
E
GER D
E
ITA D
E
AUT D
E
FIN D
E
ROU D
E
BRA D
E
CHN D
E
AUS D
E

9.200 18.400
9.200

(2) 9.300 18.566
9.266

(3) 9.200 18.466
9.266

(2) 9.200 18.500
9.300

(2)

73.932 Q

9.200 18.400
9.200

(2) 8.850 17.650
8.800

(11) 9.150 18.350
9.200

(4) 8.975 18.175
9.200

(4)

72.575 Q

8.800 17.466
8.666

(11) 9.100 18.266
9.166

(4) 9.225 18.358
9.133

(3) 8.900 17.866
8.966

(5)

71.956 Q

8.900 17.666
8.766

(6) 8.900 17.700
8.800

(9) 9.000 17.800
8.800

(6) 9.000 17.800
8.800

(6)

70.966 Q

8.700 17.566
8.866

(9) 8.850 17.750
8.900

(7) 8.900 17.833
8.933

(5) 8.600 17.366
8.766

(9)

70.515 Q

8.700 17.466
8.766

(11) 8.800 17.466
8.666

(13) 8.850 17.683
8.833

(8) 8.900 17.733
8.833

(7)

70.348 Q

8.800 17.733
8.933

(5) 8.800 17.733
8.933

(8) 8.500 17.200
8.700

(18) 8.600 17.466
8.866

(8)

70.132 Q

8.800 17.600
8.800

(8) 8.750 17.516
8.766

(12) 8.700 17.500
8.800

(11) 8.700 17.366
8.666

(9)

69.982 Q

8.750 17.650
8.900

(7) 8.800 17.666
8.866

(10) 8.850 17.700
8.900
-0.05

(7) 8.325 16.825
8.500

(17)

69.841 R1

8.700 17.183
8.533
-0.05

(15) 8.650 17.283
8.633

(16) 8.700 17.400
8.700

(15) 8.700 17.366
8.666

(9)

69.232 R2

8.275 17.041
8.766

(18) 8.800 17.866
9.066

(5) 8.500 17.533
9.033

(10) 8.250 16.783
8.533

(18)

69.223

8.400 17.233
8.833

(13) 8.750 17.783
9.033

(6) 8.650 17.433
8.833
-0.05

(14) 8.400 16.666
8.266

(20)

69.115

8.575 17.208
8.633

(14) 8.700 17.333
8.633

(15) 8.600 17.333
8.733

(16) 8.050 16.750
8.700

(19)

68.624

8.200 16.666
8.466

(22) 8.575 17.341
8.766

(14) 8.700 17.500
8.800

(11) 8.300 17.016
8.766
-0.05

(14)

68.523

8.750 17.166
8.466
-0.05

(16) 8.600 17.100
8.500

(17) 8.750 17.316
8.566

(17) 8.375 16.908
8.533

(16)

68.490

8.500 17.100
8.600

(17) 8.450 16.983
8.533

(18) 8.500 17.100
8.600

(20) 8.500 17.066
8.566

(12)

68.249

8.750 17.516
8.766

(10) 8.350 16.550
8.200

(23) 8.825 17.541
8.766
-0.05

(9) 8.000 16.400
8.400

(22)

68.007

8.450 16.883
8.433

(20) 8.300 16.666
8.366

(22) 8.600 17.166
8.566

(19) 8.500 17.033
8.533

(13)

67.748

8.450 16.916
8.466

(19) 8.500 16.966
8.466

(19) 8.500 17.000
8.500

(21) 8.400 16.633
8.233

(21)

67.515

8.450 16.850
8.500
-0.10

(21) 8.300 16.800
8.500

(20) 8.325 16.808
8.533
-0.05

(22) 8.500 17.000
8.500

(15)

67.458

8.300 16.566
8.266

(23) 8.100 16.300
8.200

(24) 8.150 16.450
8.300

(23) 7.950 16.216
8.266

(23)

65.532

8.200 16.566
8.366

(23) 8.300 16.766
8.466

(21) 7.650 15.716
8.066

(24) 7.700 15.966
8.266

(24)

65.014

6.900 14.500
7.600

(25) 7.350 15.250
7.900

(25) 7.650 15.716
8.066

(24) 7.550 15.550
8.000

(25)

61.016

Report Created FRI 19 AUG 2016 17:56
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Rio Olympic Arena

Rhythmic Gymnastics

Arena Olímpica do Rio
Rio Olympic Arena

Ginástica Rítmica / Gymnastique rythmique

Individual All-Around
Competição individual geral / Concours multiple individuel

FRI 19 AUG 2016

Qualification
Classificatórias / Qualifications

Results
Resultados / Résultats

NOC
Code

Rank Name

Total
Score
Pen.

CPV D 3.500
E 6.333

26 BOAL Elyane

Legend:
D Difficulty
Hoop
GRW024900_73A 1.0

E Execution
Ball

Pen. Penalty

9.833

Q Qualified for final
Clubs

Rk

Score
Pen.

(26) 3.600 10.033
6.433

Rk Apparatus Rank

Rk

Score
Pen.

(26) 3.525
6.466

9.991

Rk
(26) 3.000
5.833

Score
Pen.

Rk

8.783
-0.05

(26)

38.640

Rx Reserve Gymnast

Ribbon
Report Created FRI 19 AUG 2016 17:56
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Olympic Stadium

Athletics

Estádio Olímpico
Stade Olympique

Atletismo / Athlétisme

Men's 400m Hurdles

400m com barreiras masculino / 400 m haies - hommes

Round 1

MON 15 AUG 2016

primeira fase / 1er tour

Results

REVISED

Resultados / Résultats
WORLD RECORD
OLYMPIC RECORD

46.78 YOUNG Kevin
46.78 YOUNG Kevin

HEAT 1

2008
2699
3059
2648
2800
2156
2066

LAHOULOU Abdelmalik
TUMUTI Boniface Mucheru
CLEMENT Kerron
MATSUSHITA Yuki
UKAOMA Miles
TELES Marcio
GIBSON Jeffery

HEAT 2

2999
2869
2155
2376
2948
2919
2952
2260

COPELLO Yasmani
ALEJANDRO Eric
SUGUIMATI Mahau
JAGOR Jaak-Heinrich
HUSSEIN Kariem
NDIAYE Amadou
KUCERA Martin
DAROUECHE Maoulida

HEAT 3

2807
2872
2382
2615
2011
2671
2273
2920

WARHOLM Karsten
CULSON Javier
MAGI Rasmus
CATO Roxroy
RAHMANI Miloud
KOBLOV Dmitriy
GASPAR Jose Luis
AZEMIA Ned Justeen

HEAT 4
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8

6 AUG 1992

Barcelona (ESP)

6 AUG 1992

Reaction
Time

Result

8
7
2
4
5
3
6

0.189
0.184
0.152
0.211
0.145
0.191
0.185

48.62
48.91
49.17
49.60
49.84
50.41
52.77

NOC
Code

Date of Birth Lane

Reaction
Time

Result

TUR
PUR
BRA
EST
SUI
SEN
SVK
COM

15 APR 1987
15 APR 1986
13 NOV 1984
11 MAY 1990
4 JAN 1989
6 DEC 1992
10 MAY 1990
7 FEB 1990

5
6
1
8
2
7
4
3

0.236
0.197
0.156
0.148
0.101
0.171
0.162
0.179

49.52
49.54
49.77
49.78
49.80
49.91
51.47
52.32

NOC
Code

Date of Birth Lane

Reaction
Time

Result

NOR
PUR
EST
JAM
ALG
KAZ
CUB
SEY

28 FEB 1996
25 JUL 1984
4 MAY 1992
5 JUN 1988
30 DEC 1982
30 NOV 1992
25 AUG 1995
21 AUG 1997

2
3
8
7
6
1
5
4

0.143
0.172
0.150
0.184
0.202
0.161
0.169
0.188

48.49
48.53
48.55
48.56
49.73
49.87
50.58
50.74

NOC
Code

Date of Birth Lane

Reaction
Time

Result

JPN
IRL
PHI
JAM
ESP
GBR
RSA
TTO

7 JUN 1991
24 JUL 1992
6 NOV 1988
2 FEB 1997
1 APR 1993
29 JUN 1991
6 JAN 1992
15 DEC 1991

0.138
0.169
0.142
0.186
0.139
0.175
0.186
0.169

48.62
48.93
49.05
49.24
49.31
49.54
49.72
49.98

NOC
Code

Date of Birth Lane

ALG
KEN
USA
JPN
NGR
BRA
BAH

7 MAY 1992
2 MAY 1992
31 OCT 1985
9 SEP 1991
21 JUL 1992
27 JAN 1994
15 AUG 1990

Q NR
Q
Q

Q
Q
Q

Start Time: 11:49

Athlete
Name
Rank
Bib
1
2
3
4
5
6
7
8

Barcelona (ESP)

USA

Start Time: 11:42

Athlete
Name
Rank
Bib
1
2
3
4
5
6
7
8

USA

Start Time: 11:35

Athlete
Name
Rank
Bib
1
2
3
4
5
6
7

15 AUG 21:25

Q
Q
Q
q

NR
SB
SB
SB

NR

Start Time: 11:56

Athlete
Name
Bib
2652
2581
2826
2621
2357
2471
2898
2979

ATM044900_73B 1.1

NOZAWA Keisuke
BARR Thomas
CRAY Eric
HYDE Jaheel
FERNANDEZ Sergio
RODGER Sebastian
HAMMAN le Roux
GORDON Jehue

7
3
8
4
1
5
6
2

Report Created MON 15 AUG 2016 21:25

Q PB
Q SB
Q
q
q

SB
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Olympic Stadium

Athletics

Estádio Olímpico
Stade Olympique

Atletismo / Athlétisme

Men's 400m Hurdles

400m com barreiras masculino / 400 m haies - hommes

Round 1

MON 15 AUG 2016

primeira fase / 1er tour

Results

REVISED

Resultados / Résultats

HEAT 5

Start Time: 12:03

Athlete
Name
Rank
Bib
1
2
3
4
5
6
7

2631
2457
3095
2405
2090
2772
2899
2675

WHYTE Annsert
GREEN Jack
ROBINSON Byron
MORO Oskari
BULTHEEL Michael
COUTO Kurt
HANEKOM Lindsay
BETT Nicholas Kiplagat

HEAT 6

Reaction
Time

Result

1
7
4
5
2
3
6
8

0.156
0.188
0.229
0.155
0.142
0.173
0.154
0.158

48.37
48.96
48.98
49.04
49.37
49.74
50.22
DQ

NOC
Code

Date of Birth Lane

Reaction
Time

Result

KEN
RSA
URU
CPV
TUN
USA
TPE
POL

27 JAN 1990
20 JUL 1985
27 MAR 1986
5 MAY 1992
18 JUL 1988
21 APR 1984
8 MAY 1992
13 FEB 1994

0.157
0.148
0.133
0.171
0.182
0.164
0.201
0.182

48.77
49.12
49.21
49.35
50.09
50.18
50.65
50.66

NOC
Code

Date of Birth Lane

JAM
GBR
USA
FIN
BEL
MOZ
RSA
KEN

4 OCT 1987
6 OCT 1991
10 MAY 1995
31 JAN 1993
30 JUN 1986
14 MAY 1985
15 MAY 1993
27 JAN 1990

Q
Q
Q
q
q

PB
SB
NR
SB
SB
R 168.7b

Start Time: 12:10

Athlete
Rank
Name
Bib
1
2
3
4
5
6
7
8

15 AUG 21:25

2686
2913
3042
2261
2993
3101
2971
2833

KOECH Haron
van ZYL L.j.
SILVA Andres
ANDRADE Jordin
SGHAIER Mohamed
TINSLEY Michael
CHEN Chieh
DOBEK Patryk

4
8
5
7
6
1
3
2

Q PB
Q
Q SB
q
SB

Qualification: First 3 in each heat (Q) and the next 6 fastest (q) advance to the Semifinals

Weather conditions at the beginning of the 1st heat
Temperature:
27 °C
Humidity:

59 %

Conditions:

Overcast

Note:
IAAF Rule 168.7b - deliberately knocking down a hurdle
Legend:
Disqualified
DQ
q
Qualified by time

NR
SB

National Record
Season Best

PB

Personal Best

Q

Qualified by place

Athlete ANDRADE Jordin (CPV) reinstated by decision of the Jury of Appeal and advanced to the Semifinal.
ATM044900_73B 1.1
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Olympic Stadium

Athletics

Estádio Olímpico
Stade Olympique

Atletismo / Athlétisme

Men's 400m Hurdles

400m com barreiras masculino / 400 m haies - hommes

Semifinals

TUE 16 AUG 2016

semifinais / demi-finales

Results

REVISED

Resultados / Résultats
WORLD RECORD
OLYMPIC RECORD

46.78 YOUNG Kevin
46.78 YOUNG Kevin

SEMIFINAL 1

3059
2699
2357
2008
2621
2652
2826
2457

CLEMENT Kerron
TUMUTI Boniface Mucheru
FERNANDEZ Sergio
LAHOULOU Abdelmalik
HYDE Jaheel
NOZAWA Keisuke
CRAY Eric
GREEN Jack

SEMIFINAL 2

2631
2872
2999
2382
2913
2261
2405
2155

WHYTE Annsert
CULSON Javier
COPELLO Yasmani
MAGI Rasmus
van ZYL L.j.
ANDRADE Jordin
MORO Oskari
SUGUIMATI Mahau

SEMIFINAL 3

2581
2686
3095
2807
2090
3042
2869
2615

6 AUG 1992

Barcelona (ESP)

6 AUG 1992

Reaction
Time

Result

8
6
1
5
2
3
7
4

0.141
0.181
0.150
0.200
0.131
0.158
0.139
0.185

48.26
48.85
48.87
49.08
49.17
49.20
49.37
49.54

NOC
Code

Date of Birth Lane

Reaction
Time

Result

JAM
PUR
TUR
EST
RSA
CPV
FIN
BRA

4 OCT 1987
25 JUL 1984
15 APR 1987
4 MAY 1992
20 JUL 1985
5 MAY 1992
31 JAN 1993
13 NOV 1984

4
5
6
7
3
1
2
8

0.159
0.154
0.201
0.121
0.161
0.165
0.115
0.163

48.32
48.46
48.61
48.64
49.00
49.32
49.75
49.77

NOC
Code

Date of Birth Lane

Reaction
Time

Result

IRL
KEN
USA
NOR
BEL
URU
PUR
JAM

24 JUL 1992
27 JAN 1990
10 MAY 1995
28 FEB 1996
30 JUN 1986
27 MAR 1986
15 APR 1986
5 JUN 1988

0.172
0.139
0.161
0.151
0.156
0.166
0.199
0.183

48.39
48.49
48.65
48.81
49.46
49.75
49.95
DQ

NOC
Code

Date of Birth Lane

USA
KEN
ESP
ALG
JAM
JPN
PHI
GBR

31 OCT 1985
2 MAY 1992
1 APR 1993
7 MAY 1992
2 FEB 1997
7 JUN 1991
6 NOV 1988
6 OCT 1991

Q SB
Q SB
NR

Q PB
Q SB
q
q

Start Time: 21:49

Athlete
Name
Rank
Bib
1
2
3
4
5
6
7

Barcelona (ESP)

USA

Start Time: 21:42

Athlete
Name
Rank
Bib
1
2
3
4
5
6
7
8

USA

Start Time: 21:35

Athlete
Name
Rank
Bib
1
2
3
4
5
6
7
8

16 AUG 22:05

BARR Thomas
KOECH Haron
ROBINSON Byron
WARHOLM Karsten
BULTHEEL Michael
SILVA Andres
ALEJANDRO Eric
CATO Roxroy

4
6
7
5
1
8
3
2

Q NR
Q PB
PB

R 168.7a

Qualification: First 2 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q) advance to the Final

Weather conditions at the beginning of the 1st heat
Temperature:
23 °C
Humidity:

70 %

Conditions:

Partly cloudy

Note:
IAAF Rule 168.7a - trailing leg at hurdle clearance
Legend:
Disqualified
DQ
q
Qualified by time
ATM044200_73B 1.1

NR
SB

National Record
Season Best

PB

Personal Best

Report Created TUE 16 AUG 2016 22:05

Q

Qualified by place
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Olympic Stadium

Athletics

Estádio Olímpico
Stade Olympique

Atletismo / Athlétisme

Women's 100m

100m rasos feminino / 100 m - femmes

Round 1

FRI 12 AUG 2016

primeira fase / 1er tour

Results
Resultados / Résultats
WORLD RECORD
OLYMPIC RECORD

10.49 GRIFFITH JOYNER Florence
10.62 GRIFFITH JOYNER Florence

HEAT 1

703
539
1300
1127
531
444
928
654

HENRY Desiree
AHOURE Murielle
POHREBNIAK Natalia
BAZOLO Lorene Dorcas
WEI Yongli
ALKHALDI Hajar
KASHAFUTDINOVA Rima
SEAVULA Sisila

HEAT 2

1039
771
467
794
1052
555
813
1181

SCHIPPERS Dafne
PINTO Tatjana
BINGHAM Khamica
OWUSU-AGYAPONG Flings
ASUMNU Gloria
RIVERA Evelyn
THOMPSON Brenessa
KAMARA Hafsatu

HEAT 3

1326
1059
613
1072
554
878
1310
504

BOWIE Tori
OKAGBARE Blessing
TENORIO Angela
OKPARAEBO Ezinne
PALACIOS Eliecith
HARRIGAN-SCOTT Tahesia
STUY Khrystyna
BOUELE Cecilia

HEAT 4

Wind: +0.3 m/s
Reaction
Time

Result

8
6
9
2
3
5
7
4

0.126
0.159
0.130
0.142
0.154
0.122
0.174
0.149

11.08
11.17
11.30
11.43
11.48
11.59
11.84
12.48

NOC
Code

Date of Birth Lane

Reaction
Time

Result

NED
GER
CAN
GHA
NGR
COL
GUY
SLE

15 JUN 1992
2 JUL 1992
15 JUN 1994
16 OCT 1988
22 MAY 1985
3 DEC 1997
22 JUL 1996
7 DEC 1991

9
5
6
7
4
3
8
2

0.143
0.164
0.137
0.135
0.139
0.161
0.162
0.150

11.16
11.31
11.41
11.43
11.55
11.59
11.72
12.22

NOC
Code

Date of Birth Lane

Reaction
Time

Result

USA
NGR
ECU
NOR
COL
IVB
UKR
CGO

27 AUG 1990
9 OCT 1988
27 JAN 1996
3 MAR 1988
15 SEP 1987
15 FEB 1982
3 FEB 1988
7 JAN 1993

9
5
8
4
6
3
7
2

0.142
0.154
0.150
0.141
0.172
0.149
0.146
0.149

11.13
11.16
11.35
11.43
11.48
11.54
11.57
12.18

NOC
Code

Date of Birth Lane

Reaction
Time

Result

JAM
CIV
SUI
ECU
BAH
CYP
GAB
SUR

27 DEC 1986
18 NOV 1988
17 JUN 1992
13 JUN 1991
16 MAR 1993
15 JUN 1989
6 JUN 1987
14 AUG 1990

0.146
0.156
0.149
0.117
0.154
0.140
0.151
0.117

10.96
11.01
11.19
11.38
11.56
11.61
11.67
12.25

NOC
Code

Date of Birth Lane

GBR
CIV
UKR
POR
CHN
BRN
KAZ
FIJ

26 AUG 1995
23 AUG 1987
19 FEB 1988
4 MAY 1983
11 OCT 1991
17 MAR 1995
24 JUL 1995
15 NOV 1995

887
540
1206
611
360
589
691
1215

ATW001900_73B 1.0

FRASER-PRYCE Shelly-Ann
TA LOU Marie-Josee
KAMBUNDJI Mujinga
LANDAZURI Narcisa
GAITHER Tynia
PAPAIOANNOU Ramona
ZANG MILAMA Ruddy
WAHI Sunayna

Q
Q
q

Wind: 0.0 m/s

Q
Q

Wind: 0.0 m/s

Start Time: 23:01

Athlete
Name
Rank
Bib
1
2
3
4
5
6
7
8

24 SEP 1988

Start Time: 22:54

Athlete
Name
Rank
Bib
1
2
3
4
5
6
7
8

16 JUL 1988

Seoul (KOR)

Start Time: 22:47

Athlete
Name
Rank
Bib
1
2
3
4
5
6
7
8

Indianapolis, IN (USA)

USA

Start Time: 22:40

Athlete
Name
Rank
Bib
1
2
3
4
5
6
7
8

USA

Q
Q
q

Wind: -0.3 m/s
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9
5
2
8
4
7
6
3

Q
Q
q
q
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Olympic Stadium

Athletics

Estádio Olímpico
Stade Olympique

Atletismo / Athlétisme

Women's 100m

100m rasos feminino / 100 m - femmes

Round 1

FRI 12 AUG 2016

primeira fase / 1er tour

Results
Resultados / Résultats

HEAT 5

Start Time: 23:08

Athlete
Name
Rank
Bib
1
2
3
4
5
6
7
8

1323
1117
1301
1246
1057
1391
827
544

BARTOLETTA Tianna
SWOBODA Ewa
POVKH Olesya
BAPTISTE Kelly-Ann
MADU Jennifer
SHARIPOVA Nigina
CHAND Dutee
TAEA Patricia

HEAT 6

1245
905
718
474
941
1112
450
1018

AHYE Michelle-Lee
WILLIAMS Christania
PHILIP Asha
EMMANUEL Crystal
ZYABKINA Viktoriya
POPOWICZ-DRAPALA Marika
JASIM Iman Essa
WINGFIELD Charlotte

HEAT 7

903
434
1249
1089
936
1162
320
1079

THOMPSON Elaine
SANTOS Rosangela
HACKETT Semoy
WISIL Toea
SAFRONOVA Olga
CONLEY Alyssa
BREEN Melissa
AL-ALAWI Mazoon

HEAT 8
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8

9
8
6
5
2
3
4
7

0.148
0.149
0.132
0.141
0.163
0.135
0.151
0.159

11.23
11.24
11.39
11.42
11.61
11.68
11.69
12.41

NOC
Code

Date of Birth Lane

Reaction
Time

Result

TTO
JAM
GBR
CAN
KAZ
POL
BRN
MLT

10 APR 1992
17 OCT 1994
25 OCT 1990
27 NOV 1991
4 SEP 1992
28 APR 1988
9 JUL 1997
30 NOV 1994

5
7
4
2
6
8
9
3

0.153
0.170
0.120
0.162
0.150
0.136
0.161
0.138

11.00
11.27
11.34
11.43
11.69
11.70
11.72
11.90

NOC
Code

Date of Birth Lane

Reaction
Time

Result

JAM
BRA
TTO
PNG
KAZ
RSA
AUS
OMA

28 JUN 1992
20 DEC 1990
27 NOV 1988
1 JAN 1988
5 NOV 1991
27 APR 1991
17 SEP 1990
14 NOV 1997

9
3
4
8
2
6
5
7

0.174
0.163
0.138
0.142
0.148
0.143
0.143
0.199

11.21
11.25
11.35
11.48
11.50
11.57
11.74
12.43

NOC
Code

Date of Birth Lane

Reaction
Time

Result

USA
RSA
BUL
GBR
GER
CHN
BRA
MAS

22 APR 1992
9 MAR 1989
18 MAY 1984
29 AUG 1996
2 JAN 1993
26 OCT 1995
26 APR 1988
20 AUG 1993

0.191
0.158
0.125
0.169
0.175
0.143
0.159
0.149

11.09
11.32
11.35
11.41
11.47
11.56
11.67
12.62

USA
POL
UKR
TTO
NGR
UZB
IND
COK

30 AUG 1985
26 JUL 1997
18 OCT 1987
14 OCT 1986
23 SEP 1994
10 AUG 1995
3 FEB 1996
25 MAY 1993

1343
1163
458
711
747
533
426
999

GARDNER English
HORN Carina
LALOVA-COLLIO Ivet
NEITA Daryll
HAASE Rebekka
YUAN Qiqi
KRASUCKI Franciela
ZULKIFLI Zaidatul Husniah

Q
Q
q

Wind: -1.0 m/s

Start Time: 23:29

Athlete
Name
Bib

Q
Q
q

Wind: 0.0 m/s

Start Time: 23:22

Athlete
Name
Rank
Bib
1
2
3
4
5
6
7
8

Result

Date of Birth Lane

Start Time: 23:15

Athlete
Rank
Name
Bib
1
2
3
4
5
6
7
8

Wind: -0.7 m/s
Reaction
Time

NOC
Code

Q
Q
q

Wind: -0.2 m/s

6
4
2
7
3
9
5
8

Q
Q
q

Qualification: First 2 in each heat (Q) and the next 8 fastest (q) advance to the Semifinals
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Olympic Stadium

Athletics

Estádio Olímpico
Stade Olympique

Atletismo / Athlétisme

Women's 100m

100m rasos feminino / 100 m - femmes

Round 1

FRI 12 AUG 2016

primeira fase / 1er tour

Results
Resultados / Résultats

Weather conditions at the beginning of the 1st heat
Temperature:
17 °C
Humidity:

Legend:
Qualified by place
Q
ATW001900_73B 1.0

q

80 %

Conditions:

Partly cloudy

Qualified by time
Report Created FRI 12 AUG 2016 23:40
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Taekwondo

Carioca Arena 3

Taekwondo / Taekwondo

Arena Carioca 3
Halle Carioca 3

Women -49kg

Até 49kg feminino / Moins de 49 kg - femmes
WED 17 AUG 2016

Draw Sheet
Chave da competição / Tableau d'élimination

Bib NOC Name
No. Code
113

NZL

KILDAY Andrea (13)

104

BRA

SING Iris (4)

105

MEX

MANJARREZ BASTIDAS Itzel Adilene (5)

112

COD

KELEKU LUKUSA Rosa (12)

109

AZE

ABAKAROVA Patimat (9)

108

SRB

BOGDANOVIC Tijana (8)

101

CHN

WU Jingyu (1)

116

TPE

HUANG Huai-Hsuan (16)

115

CPV

ANDRADE Maria (15)

102

THA

WONGPATTANAKIT Panipak (2)

107

KOR

KIM Sohui (7)

110

PER

DIEZ CANSECO Julissa (10)

111

ARU

PIMENTEL RODRIGUEZ Monica (11)

106

FRA

AZIEZ Yasmina (6)

103

CRO

ZANINOVIC Lucija (3)

114

KAZ

YESBERGENOVA Ainur (14)

REPECHAGES
106

FRA

AZIEZ Yasmina

101

CHN

WU Jingyu

109

AZE

ABAKAROVA Patimat

110

PER

DIEZ CANSECO Julissa

102

THA

WONGPATTANAKIT Panipak

105

MEX

MANJARREZ BASTIDAS Itzel Adilene

Quarterfinals

Gold Medal Contest

Semifinals

Gold Medallist

BRA
PTF 7 : 5
MEX
PTF 14 : 4
MEX
PTF 9 : 5

Pool A

SRB
PTF 10 : 0

SRB
PTF 3 : 2
SRB
PTF 17 : 7
CHN
PTF 10 : 1
KOR
PTF 7 : 6
THA
PTG 18 : 6 (3 2:00)
KOR
PTF 6 : 5
KOR
PTF 10 : 2

Pool B

KOR
GDP 1 : 0, 0 : 0 (4 1:57)

FRA
PTF 2 : 1

Classification
FRA
PTF 4 : 3

CRO
PTF 18 : 7

Bronze Medal Contests

Bronze Medallists

AZE
PTF 7 : 2
AZE
PTF 4 : 3

1
2
3
3
5
5
7
7
9
9
11
11
11
11
11
11

KIM
BOGDANOVIC
ABAKAROVA
WONGPATTANAKIT
AZIEZ
MANJARREZ BASTIDAS
DIEZ CANSECO
WU
SING
ZANINOVIC
ANDRADE
HUANG
KELEKU LUKUSA
KILDAY
PIMENTEL RODRIGUEZ
YESBERGENOVA

KOR
SRB
AZE
THA
FRA
MEX
PER
CHN
BRA
CRO
CPV
TPE
COD
NZL
ARU
KAZ

THA
PTF 4 : 2
THA
PTG 15 : 3 (3 1:56)

Note:
The top listed contestant in each bracket will compete in blue (Chung).
Legend:
(x) Seeding number
No. Number

TKW049000_75 20.0

CN Contest number
PTG Win by Point Gap

Report Created WED 17 AUG 2016 22:11

GDP Win by Golden Point
PTF Win by Final Score
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Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de Acompanhamento
Data e horário

Quinta-feira, 21 de julho às 8h.

Representantes Rio 2016

Agberto Guimarães, Mario Cilenti, Luiz Fernando Correa, Lenny
Abbey, Alexandre Techima, Gustavo Nascimento, Wagner Franco,
Rodrigo Garcia

Representante do COI

Toshio Tsurunaga

Comunicados do Rio 2016
Tópico
Relações e Serviços aos
CONs

Segurança

Transporte

Transporte

Transporte

Vila Olímpica

Mensagem
Os Assistentes do CON estão disponíveis para trabalhar de 7h às
22h e as escalas não devem ultrapassar 9 horas (8 horas de
trabalho mais uma hora de intervalo). Um cartão de upgrade TA
para cada dois assistentes foi entregue. Em caso de dúvidas, por
favor visite o Centro de Serviços aos CONs.
A primeira fase das operações de segurança foi implementada
em 18 de julho. A partir de 24 de julho será implementado o
fechamento das vias ao redor da Vila. O espaço aéreo estará
protegido de 24 de julho a 21 de setembro. Um exercício de
segurança ocorrerá na Vila amanhã.
O serviço de transporte interno da Vila está circulando a cada 15
minutos até 23 julho. A partir de 24 de julho, a frequência do
serviço será a cada 5 minutos durante o dia e a cada 10 minutos
durante a noite.
Os CONs devem comparecer à mesa de transporte no Centro de
Serviços aos CONs para agendar com 1 dia de antecedência o
check-in de seus veículos. O check-in será feito no
estacionamento. A escala do motorista dedicado deve ser
submetida diariamente à mesa de transportes ou então, online
até as 14h do dia anterior.
O cartão olímpico de transporte é válido de 18 de julho a 24 de
agosto. Os cartões serão distribuídos durante a validação da
credencial provisória no aeroporto internacional, Vila Olímpica,
Centro Principal de Imprensa e Hotel da Família Olímpica. Por
favor, consulte a seção de transporte do Rio Exchange.
Os CONs devem usar a entrada do Centro de Boas-Vindas durante
o período de pré-abertura. A entrada da força de trabalho não
deve ser usada devido a restrições para alimentos, bebidas e
aparelhos eletrônicos.

Tópico

Mensagem
Durante o período de pré-abertura, serviços limitados da
Policlínica estão disponíveis de 9h às 18h, com uma ambulância
em operação durante toda a noite. Estão disponíveis também
serviços bancários na Praça da Vila e o Centro de Informações
Esportivas estará aberto.

Vila Olímpica

Os horários do Refeitório principal são os seguintes:
• Café da manhã: 6h30 – 8h30
• Almoço: 11h – 15h
• Jantar: 19h – 21h
Para emergências médicas dentro da Vila, os CONs podem ligar
para 2022 5111.

Comunicados do COI
Tópico

Mensagem

CAS – Atletismo da Rússia

Devido ao resultado do caso do atletismo da Rússia no Tribunal
Arbitral do Esporte (CAS), as raias dos atletas de revezamento
serão realocadas.

Respostas do Rio 2016 às perguntas dos CONs
CON

Mensagem

AUS – Quando os serviços
de lavanderia e gelo serão
oferecidos?

O Rio 2016 está avaliando a possibilidade de prover serviços de
lavanderia dentro das próximas 24 horas. As máquinas de gelo
estarão em operação a partir de 24 de julho.

AUS – Vocês podem falar
para os CONs sobre o
processo de resolução de
problemas na Vila?

Os líderes de condomínio do Rio 2016 trabalharão com os CONs
para analisar os problemas apresentados e determinar os prazos
para completar os trabalhos. Os líderes de condomínio também
irão assegurar que os CONs tenham uma atualização ao fim do
dia.
Os CONs podem trazer equipe adicional para ajudar com suas
operações na Vila durante o período de pré-abertura através de
um passe para convidado ou passe de estadia durante a noite.
Um processo acelerado também está disponível para garantir
acesso de pessoal e garantir que materiais possam ser trazidos
para dentro da Vila.

AUS – A equipe adicional
do CON poderá entrar
pelo Centro de BoasVindas com seu
passaporte?
BEL – O Rio 2016 poderá

Durante o treinamento de ciclismo de estrada, uma das faixas da

CON

Mensagem

garantir segurança na
instalação de ciclismo de
estrada com ruas
fechadas para
treinamento?

pista será fechada em horários específicos, conforme solicitado
pela UCI. Na faixa oposta, o tráfego será no sentido contrário;
entretanto, apenas carros e não ônibus, serão permitidos.

CAN – Podemos agendar
uma reunião com o
gerente de segurança da
Vila?

Os representantes de segurança dos CONs terão a oportunidade
de se encontrar com o gerente de segurança da Vila Olímpica no
Centro de Serviços aos CONs às 14h de amanhã. Os CONs devem
confirmar sua participação até as 10h de amanhã no front desk
do Centro de Serviços aos CONs.

GBR – Nenhum CON está
hospedado no prédio 1.
Em caso de necessidade,
é possível que os CONs
fiquem hospedados lá?

O prédio 1 está disponível como uma alternativa temporária
para os CONs, caso necessário.

GBR & AUS – Solicitação
para que o tempo de
check-in de veículos
dedicados aos CONs seja
reduzido.

A partir de amanhã, o tempo de checagem de segurança será
reduzido para o check-in dos veículos dedicados e o Rio 2016 irá
garantir que as baterias estejam totalmente carregadas.

NED – Quando a
realocação dos atletas
russos será discutida?

A realocação dos atletas russos será discutida na reunião do
conselho executivo do COI este domingo, e será comunicada aos
CONs logo em seguida.

NZL – Podem ser
implementadas medidas
de segurança completas
antes do dia 24 de julho?

Medidas adicionais serão implementadas diariamente até dia 24
de julho. O fechamento de vias no entorno da Vila será
implementado a partir de 24 de julho.

Próxima reunião
Data e horário

Sexta, 22 de julho às 8h

Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de acompanhamento
Data e horário

Sexta-feira, 22 de julho às 8h

Representante do Rio
2016

Mario Cilenti e Lenny Abbey

Representante do COI

Toshio Tsurunaga

Comunicados do Rio 2016
Tópico
Catálogo de Produtos e
Serviços
Chegadas e Partidas

Esporte

Transporte

Mensagem
Itens de Catálogo de Produtos e Serviços chegando hoje. Os
CONs são incentivados a irem à mesa de Catálogo de Produtos e
Serviços no Centro de Serviços aos CONs para mais informações.
Os CONs devem se certificar que as informações de chegadas e
partidas estão completas e atualizadas no Sistema de Chegadas
e Partidas para que o Rio 2016 possa se planejar.
O governo da cidade do Rio confirmou que haverá uma faixa
dedicada para treinamento de ciclismo de estrada. Uma faixa
será completamente bloqueada. Na faixa oposta, haverá tráfego
de veículos porém, apenas carros e não ônibus, serão
permitidos.
Os CONs que desejarem pegar seus veículos dedicados devem
comparecer à mesa de transporte no Centro de Serviços aos
CONs para fazer o agendamento para o próximo dia. O check-in
acontecerá no estacionamento dos CONs (estacionamento P3,
próximo ao Centro de Boas-Vindas).
A escala dos motoristas dedicados deve ser submetida até às 14h
do dia anterior ao dia em que os motoristas serão necessários.
Cada motorista está disponível 9 horas por dia (incluindo 1 hora
de intervalo para refeições), mas necessitam de 1 dia de
descanso a cada período de 7 dias. Motoristas substitutos
cobrirão as folgas.
Até 23 de julho, veículos dos CONs com VAPP P6 podem
estacionar em quaisquer dos estacionamentos próximos à
entrada principal. A partir de 24 de julho, o estacionamento P6
do Catálogo de Produtos e Serviços estará totalmente operante:
Veículos com VAPP VLV P6 irão estacionar nas áreas indicadas
próximas à entrada principal enquanto o resto dos veículos com
1

Tópico

Mensagem
VAPP P6 irão estacionar no estacionamento do Catálogo de
Produtos e Serviços, próximo ao Terminal de Transporte.
Chegadas independentes e chegadas de veículos sem VAPP:
• Veículos apropriados com VAPP poderão passar pelo ponto de
checagem de veículos (VPC).
• Qualquer veículo privado sem VAPP poderá se aproximar,
contanto que os passageiros possuam uma credencial
provisória (PVC) / um cartão de identidade e
credenciamento olímpico (OIAC).
• Informe à mesa de transporte no Centro de Serviços aos
CONs sobre chegadas de ônibus privados (apenas
desembarque de passageiros, não haverá estacionamento
disponível). Os passageiros devem possuir uma PVC/OIAC.
• Serviço de taxi estará disponível a partir de 24 de julho.
Agendamentos podem ser feitos na mesa de transporte na
entrada principal ou através do app PlayTaxi.
Rede de Rota Olímpica (ORN)
• Mapa disponível no Rio Exchange.
• 25-30 de julho:
o Faixas dedicadas ligando a Barra à Deodoro operando
totalmente.
o Faixas de prioridade em Copacabana, Deodoro e no
Maracanã.
• 31 de julho – 22 de agosto: ORN completa entre todas as
instalações.
• Os veículos privados dos CONs devem ser cadastrados com 48
horas de antecedência para poderem usar a ORN.
Cartões de transporte olímpico
• Serviços express específicos serão implementados na linha 4
do metrô (Copacabana – Barra) e no BRT diretamente para o
Parque Olímpico e da Barra para Deodoro. O mesmo sistema
estará disponível de Deodoro para a Barra para delegados
credenciados.
• Pessoas sem credencial poderão acessar os serviços expressos
do BRT usando o cartão de transporte olímpico.
• Mais informação está disponível no Rio Exchange e na mesa
de transporte no Centro de Serviços aos CONs.
• Durante a pré abertura, os serviços de T3 estarão
disponíveis de 7h às 19h e podem ser agendados na mesa de
transporte no Centro de Serviços aos CONs ou através do
telefone 21 4001 2016.
•

Serviço de vans compartilhadas está disponível do Centro
2

Tópico

Vila Olímpica

Mensagem
Principal de Imprensa para a Vila Olímpica para pessoal de
imprensa credenciado, atletas e oficiais. O serviço funciona
de 9h às 21h de 24 de julho a 22 de agosto.
Serviços do período de pré-abertura – até 24 de julho
• Policlínica aberta de 9h às 18h, ambulância de emergência
durante a noite (ligar para número de emergências médicas)
• Banco Bradesco na Praça da Vila aberto de 9h às 15h.
• Centro de Informações Esportivas (abertura parcial)
• Serviço de lavanderia
o Os serviços de lavanderia estão disponíveis no
Condomínio 2, prédio 7 e estão em pleno
funcionamento a partir desta tarde. Os serviços de
pré-abertura foram estendidos para de 9h às 21h.
o Se roupas forem deixadas antes das 10h, estarão
prontas para serem coletadas após as 18h.
o A partir do dia 24 de julho, os serviços de lavanderia
seguirão o que está descrito no Manual dos Chefes de
Missão.
• O centro de residentes do Condomínio 2 está aberto de 9h às
21h. Outros centros de residentes estarão funcionando de
acordo com a ocupação.
o Troca de toalhas e roupa de cama
o Entrega de repelente de tomada
• Horário operacional do Main Dining
o Café-da-manhã: 6h30 – 8h30
o Almoço: 11h – 15h
o Jantar: 19h – 21h
• Serviço interno de transporte da vila

o
o

Até 23 de julho, a cada 15 minutos.
A partir de 24 de julho: 6h – 0h (meia-noite)
A cada 5 minutos
0h(meia-noite) – 6h
A cada 10 minutos

Emergências:
• Plano de evacuação disponível no Rio Exchange.
• Telefone 21 2022 5111 para emergências médicas.

3

Respostas do Rio 2016 para perguntas dos CONs
CON

BLR, POL- As equipes
estão chegando cedo. Os
motoristas dos CONs não
podem começar o
trabalho antes das 6h,
mas os oficiais precisam
de transporte para o
aeroporto para encontrar
com as pessoas que estão
chegando cedo, entre 4h
e 5h.

NED – O Rio 2016 está
planejando outra
varredura de segurança
na Vila Olímpica após os
principais reparos serem
concluídos?

AUS – Os Oficiais
Adicionais de Equipe
(ATO) podem acessar o
serviço de Transporte
para a imprensa (TM) do
aeroporto com uma
credencial provisória
(PVC)?
GBR – O balcão de
credenciamento do

Mensagem
Durante a pré-abertura da Vila, transporte somente é oferecido
para as chegadas para as DRMs. O sistema T3 também está
funcionando no modo Pedido de Transporte (RFT) de 7h às 19h
(compareça à mesa de transporte no Centro de Serviços aos
CONs ou ligue para 21 4001 2016)
Visando atender melhor os CONs, o Rio 2016 concordou em
implementar um serviço adicional de vans a partir de 24 de
julho. Os CONs poderão usar serviços pré-definidos para receber
suas delegações de 24 de julho a 2 de agosto, no aeroporto
internacional (GIG). Os serviços sairão do Centro de Boas-Vindas
as 4h, 9h e 15h. A partir de 2 de agosto, os delegados
credenciados do CON podem usar as vans de partida regular a
cada 2 horas para chegar ao aeroporto saindo da Vila Olímpica.
O Rio 2016 não irá conduzir outra varredura de segurança na Vila
Olímpica já que as medidas de segurança que vêm sendo
implementadas são suficientes. Pessoal adicional contratado do
Rio 2016 que não possui credencial deve passar por uma
checagem de antecedentes antes de entrar na Vila Olímpica. Em
relação a pessoal contratado dos CONs, um processo expresso
está em funcionamento para garantir acesso imediato, desde
que eles sejam acompanhados na entrada e na saída do local.
Todas as pessoas devem passar pelo raio-x de pertences.
Ninguém pode entrar na instalação sem uma credencial ou sem
ter feito a checagem de antecedentes. Além disso, a Área de
controle de pedestres (PSAs) e a Área de inspeção de veículos
(VSAs) estão operando em todos os pontos de acesso e itens
estão sendo escaneados.
ATOs que possuam uma PVC/OIAC terão acesso ao serviço de
chegadas do aeroporto para o BV1 ou DAV sem o upgrade de TM.
O upgrade de TM deverá ser usado para ATOs credenciados
acessarem o transporte de TM de BV1 e DAV para as instalações.
Não há serviço de transporte para ATOs não-credenciados.
Para aliviar a pressão nos centros de credenciamento em
horários de pico de chegadas e após a conclusão da DRM de um
4

CON

Mensagem

aeroporto permitiu que
atletas e oficiais
validassem suas
credenciais e alguns
atletas tiveram acesso à
instalação de vela. Não
gostaríamos de cancelar
essas credenciais, uma
vez que necessitariam de
revalidação na Vila
Olímpica.
AUS – Mais informação
solicitada a respeito de
portador da árvore (tree
bearer)

CON, todos as pessoas credenciadas do CON, incluindo atletas,
podem validar suas credenciais. Os CONs devem informar a suas
delegações que as instalações de competição e treinamento do
Rio 2016 não estão abertas para as delegações dos CONs até 24
de julho.

O Rio 2016 pode
confirmar que o portabandeira não terá acesso
ao serviço de partidas
antecipadas? Isso irá
afetar a decisão de quem
será o porta-bandeira.
GBR – É importante não
perder de vista que o
portador da árvore (tree
bearer) é um conceito
que representa que os
CONs vindo para o Rio
devem deixar um legado
para os residentes de
Deodoro. Poderia ser
organizada uma cerimônia
separada?

O tree bearer é um novo conceito para a cerimônia de abertura
do Rio 2016 e mais detalhes estão disponíveis nos formulários
entregues no pen drive da DRM.
O COI irá discutir esta questão internamente a partir dos
comentários de hoje.

Isso será discutido internamente.

Próxima reunião
Data e horário

Sábado, 23 de julho, às 8h.
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Reuniões dos Chefes de Missão
Relatório de acompanhamento
Dia e horário

Sábado, 23 de julho às 8h

Representante do Rio
2016

Mario Cilenti, Lenny Abbey e Rodrigo Garcia

Representante do COI

Toshio Tsurunaga

Rio 2016 announcements
Tópico

Mensagem

Catálogo de Produtos e
Serviços

• Os itens do Catálogo de Produtos e Serviços ainda estão
chegando. Encorajamos os CONs a visitar a mesa de Catálogo
de Produtos e Serviços no Centro de Serviços aos CONs.

Cerimônias

Chegadas e Partidas

Esporte

Qualidade da água

Relações e Serviços aos
CONs

• Na cerimônia de abertura o tree bearer, será agora uma
criança que caminhará ao lado do porta-bandeira. O portabandeira terá a opção de deixar a bandeira e seguir com o
seu time uma vez que o mesmo tenha completado uma volta
no campo, ou continuar com a bandeira até o final da
cerimônia.
• CONs precisam se certificar que os dados de Chegadas e
Partidas estão completos e atualizados no Sistema de
Chegadas e Partidas.
• A apresentação da reunião dos Chefes de Missão inclui uma
atualização referente às datas de início das instalações de
treinamento, tanto dos locais apenas de treinamento assim
como dos locais de competição que também estão sendo
usados para treinamento.
• Para mais informações sobre TVPs e para reservar sessões de
treinamento, por favor visite o Centro de Informações
Esportivas (SIC).
• O teste diário começou em 22 de julho. É preciso 48 horas
para que o Rio 2016 receba os resultados. Eles estarão
disponíveis na página de Sustentabilidade no Rio Exchange.
• 56 DRMs completados até a presente data.
• Os assistentes dos CONs terão voucher de comida que
poderão ser usados a partir do primeiro dia de competição
em 6 de agosto.
• A partir de amanhã, o Centro de Serviços aos CONs estará
aberto das 7h às 22h.
1
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• O número de emergência para segurança é 21 2022 5107. A
partir de 24 de julho, este serviço estará disponível em inglês
e português 24 horas por dia.
• CONs que queiram retirar seus veículos devem se dirigir à
mesa de Transporte no Centro de Serviços aos CONs para
fazer a reserva para o dia seguinte.
• A partir de 24 de julho, o estacionamento P6 do catálogo de
produtos e serviços estará em total operação: veículos com
VAPP VLV P6 estacionarão em áreas indicadas próximo à
entrada principal, enquanto o restos dos veículos com VAPP
P6 pararão no estacionamento do catálogo de produtos e
serviços, próximo ao Terminal de Transportes.

Transporte

Vila Olímpica

Chegadas independentes e chegadas de veículos sem VAPP:
• Veículos apropriados com VAPP poderão passar pelo ponto de
checagem de veículos (VPC).
• Qualquer veículo privado sem VAPP poderá se aproximar,
contanto que os passageiros possuam uma credencial
provisória (PVC) / um cartão de identidade e
credenciamento olímpico (OIAC).
• Informe à mesa de transporte no Centro de Serviços aos
CONs sobre chegadas de ônibus privados (apenas
desembarque de passageiros, não haverá estacionamento
disponível). Os passageiros devem possuir uma PVC/OIAC.
Serviço de taxi estará disponível a partir de 24 de julho.
Agendamentos podem ser feitos na mesa de transporte na
entrada principal ou através do app PlayTaxi.
Rede de rota olímpica:
• Consulte o Rio Exchange.
Cartões de transporte olímpico
• Informação disponível no Rio Exchange e na Mesa de
Transporte no Centro de Serviços aos CONs.
• Serviços de T3 podem ser agendados na mesa de transporte
no Centro de Serviços aos CONs ou ligando para 21 4001
2016.
• O serviço de transfer do Centro Principal de Imprensa para a
Vila Olímpica está disponível para imprensa credenciada,
atletas e oficiais. O serviço funciona das 9h às 21h de 24 de
julho a 22 de agosto.
• Centro de Residentes aberto das 9h às 21h
A abertura dos Centros de Residentes será baseado na
2
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Mensagem
ocupação.
o Troca de toalhas e lençóis
o Coleta de tomada repelente contra mosquitos
o Wi-fi
• Emergências:
• Plano de evacuação disponível no Rio Exchange.
• Telefone 21 2022 5111 para emergências médicas

Respostas Rio 2016 para perguntas feitas pelos CONs
CON

Mensagem

NZL – Podemos ter um
esclarecimento sobre as
transferências de
chegadas e bagagens,
principalmente ao que se
refere ao processo de
chegada no Centro de
Boas Vindas?

O Centro de Boas Vindas entrará em operação total a partir de
24 de julho, momento em que a outra metade do centro abrirá e
o número de pessoal vai aumentar. Do lado de fora do centro,
haverá uma via expressa, onde atletas e oficiais dos times que já
validaram suas credenciais poderão passar pelo raio-x de
bagagens imediatamente após o desembarque.

AUS – Ficamos trancados
para fora dos escritórios
do mezzanino pois as
chaves não funcionaram.
O Centro de Residentes
possui chaves-mestra
apenas para os andares
residenciais.
BEL – Barulho à noite no
prédio 22.
ITA – O transfer adicional
para o aeroporto poderia
ser um pouco mais cedo
do que às 4 da manhã?
USA – Qual o processo
para pessoas chegando na
entrada principal que não

Por questões de segurança, os Centros de Residente não têm
acesso a chaves-mestra para o mezanino.

O Rio 2016 continuará a lembrar a força de trabalho para fazer
pouco barulho, principalmente após 22h.
O serviço matutino continuará às 4h00 até dia 24 de julho. Se
não for cedo o bastante, o serviço será revisto.

A Av. Salvador Allende, a principal avenida em frente à Vila, não
será bloqueada para o tráfego até 5 de agosto. Até lá,
embarque e desembarque serão possíveis próximo à entrada
3
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Mensagem

possuam credenciais ou
um VAPP e precisem de
um passe para convidado?

principal.
A partir de 5 de agosto, quando as ruas forem fechadas no
entorno do Parque Olímpico da Barra, isto irá mudar. Veículos
sem VAPP terão que chegar à Vila pela Estrada dos Bandeirantes,
localizada atrás da Vila, e pegar a Av. Olof Palme, a avenida
entre o Riocentro e o Centro de Boas Vindas. O ponto de
desembarque mais próximo para passageiros sem credencial
estará localizado à 1km da entrada principal.

UAE – Várias questões
relacionadas à água nos
espaços residenciais de
nossos CONs.

FRA – Muita demora para
encontrar os motoristas
do CON e estamos muito
preocupados sobre como
isso funcionará a partir de
amanhã. Marcação de
horário até às 14h do dia
anterior é uma política
muito restrita.
POR – Apenas três dos
nossos Assistentes dos
CONs estão atualmente
trabalhando conosco, mas
nós temos recebido ajuda
de voluntários adicionais.
Podemos manter alguns
destes voluntários se o
número continuar em
nossa cota?

Tivemos dificuldade em
encontrar as vagas de
estacionamento para
nosso carro particular
com VAPP

Haverá outra reunião às 20:30 hoje para discutir os trabalhos
que estão sendo feitos nos condomínios, visando a preparação
para a chegada dos atletas.
Por favor informe ao seu Centro de Residentes sobre os
problemas nos apartamentos.
O Rio 2016 está estudando a possibilidade de estender a data
limite para envio dos horários dos motoristas. Sugerimos que
alternem os turnos dos seus motoristas para cobrir o maior
número de horas possíveis durante o dia.
Relembramos aos CONs que suas equipes têm a possibilidade de
dirigir seus veículos uma vez que eles tenham registrado suas
carteiras de habilitação na mesa de transporte.
Todos os assistentes foram designados para os CONs e este
suporte adicional é de voluntários de outros CONs que ainda não
terminaram a DRM. Voluntários adicionais também foram
trazidos de outras instalações, mas iniciarão suas atuações em
seus locais de origem quando os treinos e/ou competições
começarem.

O Rio 2016 está trabalhando na melhor sinalização e em mais
pessoal para ajudar os carros com VAPP. A partir de 24 de
julho, o estacionamento P6 do catálogo de produtos e serviços
estará em total operação.
CONs que estejam usando carros particulares devem lembrar-se
de registrar seus veículos na mesa de transporte para poderem
4

CON

Mensagem
usar as faixas Olímpicas. Lembramos que esta requisição é
processada em 48 horas. A falta deste registro poderá implicar
em multa.

Próxima Reunião
Data e hora

Domingo, 24 de julho às 7:30
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Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de Acompanhamento
Data e horário

Domingo, 24 de julho às 7:30h

Representantes do Rio 2016

Mario Cilenti e Lenny Abbey

Representante do COI

Toshio Tsurunaga

Comunicados do Rio 2016
Tópico

Chegadas e Partidas

Chegadas e
Partidas/Transporte

Esporte

Mensagem
Transfers da Vila Olímpica para o aeroporto internacional (GIG)
agora são oferecidos às 4h, 9h e 15h. A partir de 2 de agosto, as
vans circularão a cada 2 horas.
Solicitações para acessar a área de esteira de bagagens devem
ser enviadas com até 72 horas de antecedência para
baggage.access@rio2016.com.
Veículos particulares e chegadas de táxis:
• Veículos com VAPP podem entrar através do Ponto de
Checagem de Permissão de Veículo (VPC).
• Chegadas também são possíveis para veículos particulares se
os passageiros possuírem uma PVC/OIAC. Serviço de táxi está
disponível e pode ser agendado na mesa de transporte na
entrada principal ou pelo aplicativo PlayTaxi.
O treinamento de ciclismo de estrada terá início amanhã a
noite, de 17h às 19h. Os CONs devem comparecer ao Centro de
Informações Esportivas (SIC) para confirmar os intervalos de
horário.
Passes para instalações de treinamento devem ser solicitados
através do Sistema de passes de convidado ou no Centro de
Informações Esportivas até as 18h do dia anterior.
66 CONs completaram suas DRMs até o momento e estão na Vila.

Relações e Serviços aos
CONs

Transporte

O Centro de Serviços aos CONs agora está aberto de 7h às 22h.
Áreas funcionais chaves, a equipe de Relações com os CONs e o
programa de Assistentes dos CONs estão baseados lá.
Os serviços de T3 podem ser agendados em qualquer mesa de
transporte (Centro de Serviços aos CONs, Centro de Informações
Esportivas ou entrada principal) ou no (+55) (21) 4001 2016.
Os veículos que não sejam do Rio 2016 e que irão usar um VAPP
devem ser cadastrados (o processamento leva 48 horas).
1
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Mensagem
Veículos não registrados estão sujeitos a multa de R$1.500,00.

Vila Olímpica

O prazo final para os CONs entregarem as escalas de seus
motoristas dedicados foi estendido das 14h para as 16h do dia
anterior. Motoristas que não tiverem sido agendados no dia
anterior terão sua escala feita automaticamente para de 8h às
17h.
Testes de segurança contra incêndios e de encanamento estão
acontecendo neste momento nos blocos residenciais.
Pontos de acesso à Vila
• Centro de Boas-Vindas – chegadas de primeira vez.
• Entrada principal (O escritório de passes de convidado está
agora baseado neste local e não mais no Centro de BoasVindas).
• Terminal de Transporte.
• Ponte do Parque dos Atletas.
• É altamente recomendável aos CONs que não utilizem a
entrada da força de trabalho devido a restrições de
alimentos, bebidas e equipamentos eletrônicos.
Serviços da Vila
• Centro de Informações Esportivas: 7h – 23h
• Lavanderia no Condomínio 2: 7h – 23h
• Tenda de espectro: 9h – 18h até 4 de agosto.
• Centro ecumênico – 7h – 22h.
• Refeitório principal – aberto 24 horas.
Filmagem da Globo acontecendo hoje na Praça da Vila, de 11h
às 17h.

Respostas do Rio 2016 às perguntas dos CONs
CON

Mensagem

AUT – Quando os CONs
irão receber o número de
registro dos atletas para o
programa de ingressos
para família e amigos dos
atletas?

O Rio 2016 está adiando informar aos CONs o número de registro
dos atletas até que o COI tenha tomado uma decisão final a
respeito da participação de certos atletas. Uma vez que a
participação de atletas seja confirmada, os números de registro
serão enviados aos CONs.

BEL – Pode-se aumentar o
número de bicicletários?

Bicicletários adicionais não estão planejados neste momento.
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BEL – O Rio 2016 está
priorizando certos blocos.
A manutenção irá
continuar também em
outros blocos?

Os reparos estão acontecendo em todos os prédios mas a forçatarefa está priorizando prédios com chegadas iminentes e áreas
com problemas.

CAN – Qual entrada o
portador de passe
administrativo da Vila
pode usar para entrar e
sair da Vila?

Os passes administrativos da Vila podem ser pegos na entrada
principal. Dado que eles são nominais, o oficial poderá entrar e
sair da Vila por qualquer entrada entre 6h e 0h (meia-noite).

CAN, GBR – Aonde os
CONs podem ir para
agendar testes de
segurança e
encanamento? É possível
agendar para hoje?

Os CONs que desejarem fazer seus próprios testes devem
primeiramente informar ao seu centro de residentes ou ao time
dedicado em seu prédio. Testes na Vila serão feitos
sistematicamente em cada edifício.
•
•

NED – A área de
estacionamento P6 atrás
do Terminal de
Transporte está aberta?

•

O estacionamento P6 do Catálogo de Produtos e Serviços,
localizado próximo ao Terminal de Transporte, está aberto.
O estacionamento para veículos de ciclismo e para veículos
com VAPP VLV P6 está localizado próximo à entrada
principal.
O estacionamento dedicado de P3 está localizado em frente
ao Centro de Boas-Vindas e está operando. Por favor, préagende sua retirada de veículo na mesa de transporte no
Centro de Serviços aos CONs.

Mais detalhes estão disponíveis na mesa de transportes no
Centro de Serviços aos CONs.
NED - Onde pode-se
encontrar templates para
atletas que não fazem
parte do sistema de
gestão e administração
anti-doping (ADAMS)?
Alguns atletas que não
fazem parte do ADAMS
estão chegando hoje. É
suficiente que os CONs
enviem as listas de
acomodação por eles?

O template da lista de acomodação para paradeiro de atleta que foi atualizada nos últimos dias - pode ser encontrada no
NOCnet. Os CONs não são mais obrigados a enviar listas de
acomodação diariamente, apenas no início dos Jogos e
novamente caso tenham ocorrido mudanças. Os CONs podem
entregar listas de acomodação na estação de controle de doping
do COI na Policlínica ou por e-mail para
whereabouts@rio2016.com.
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NED - Os serviços de
lavanderia no Condomínio
2 estão operando. Quando
que as lavanderias dos
outros condomínios vão
abrir?

Além do Condomínio 2, serviços de lavanderia também estarão
disponíveis nos Condomínios 1,3 e 4 a partir de amanhã de
manhã.

Próxima reunião
Dia e horário

Segunda-feira, 25 de julho, às 7h30
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Reuniões dos Chefes de Missão
Relatório de acompanhamento
Dia e horário

Segunda, 25 de julho, às 7h30

Representantes do Rio 2016

Mario Cilenti e Lenny Abbey

Representante do COI

Toshio Tsurunaga

Comunicados do Rio 2016
Tópico

Catálogo de Produtos e
Serviços

Chegadas e Partidas

Relações e Serviços aos
CONs

Sustentabilidade

Transporte

Mensagem
OS timeS de Catálogo de Produtos e Serviços e de Logística estão
trabalhando para entregar quaisquer itens pendentes ainda
hoje. Os CONs podem ser solicitados para auxiliar na coleta de
itens menores. Em caso de dúvidas, por favor compareça à mesa
de Catálogo de Produtos e Serviços no Centro de Serviços aos
CONs.
Os carros do Catálogo de Produtos e Serviços podem ser
recolhidos no estacionamento P6 do Catálogo de Produtos e
Serviços, próximo ao Terminal de Transporte.
Transfers da Vila Olímpica para o aeroporto internacional (GIG)
agora são oferecidos às 4h, 9h e 15h. A partir de 2 de agosto, as
vans circularão a cada 2 horas.
94 Reuniões de Registro de Delegação (DRMs) completadas. As
DRMs vão continuar acontecendo até 4 de agosto.
O time de Relações com os CONs está disponível no Centro de
Serviços aos CONs e fora do horário de funcionamento, no
telefone (+55) (21) 99067 6530.
Relatórios diários de qualidade da água com dados publicados
sempre 48 horas após a coleta, estão disponíveis no Rio
Exchange.
O ponto de checagem de permissão de veículo (VPC) está agora
operando entre o Riocentro e o Centro de Boas-Vindas. Os
veículos com permissão de acesso e estacionamento (VAPP) ou
veículos particulares com passageiros que possuam uma
credencial provisória (PVC)/um cartão de identidade e
credenciamento olímpico (OIAC) poderão passar pela VPC.
O serviço de taxi pode ser agendado através da mesa de
transporte, localizada na entrada principal, ou através do
aplicativo PlayTaxi. O ponto de embarque também está
localizado na entrada principal.
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Vila Olímpica

Mensagem
As faixas olímpicas estão agora funcionando entre a Barra e
Deodoro. As faixas olímpicas entre a Barra e Copacabana vão
começar a funcionar a partir de 31 de julho. Os CONs devem se
assegurar que, até esta data, seja planejado tempo suficiente
para chegar às instalações na zona de Copacabana.
Agendamentos de transporte para treinamento de esportes
individuais podem ser consultados na mesa de transporte no
Centro de Serviços aos CONs, no Centro de Informações
Esportivas ou no aplicativo TA (senha:TARIO2016). Para esportes
coletivos, o transporte pode ser agendado no Centro de
Informações Esportivas (SIC), nas mesas de informações
esportivas (SIDs) nas instalações, ou na mesa de transportes no
Centro de Serviços aos CONs.
Os passes de convidado e passes administrativos agora estão
sendo gerenciados na entrada principal. As operações têm início
às 9h.
Os serviços de lavanderia nos condomínios 1-4 estão disponíveis
de 7h às 23h.
A partir de amanhã, a academia da Vila estará disponível 24
horas por dia.

Comunicados do COI
Tópico

Cerimônias

Regra 50

Mensagem
Os CONs devem enviar o formulário de porta-bandeira para a
cerimônia de abertura para o escritório do COI de Relações com
os CONs no Centro de Serviços aos CONs.
A revisão de uniformes para as cerimônias de abertura e
encerramento também acontecerá no escritório do COI de
Relações com os CONs.
Os CONs podem falar com Andrew Hofer sobre dúvidas sobre a
Regra 50 no escritório do COI de Relações com os CONs.
A coleta de uniformes de competição para roupas compatíveis
com a Regra 50 para CONs que participam do programa de
suporte de uniforme será possível a partir desta sexta-feira no
Condomínio 1 (andar térreo).
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Respostas do Rio 2016 às perguntas dos CONs
CON

Mensagem

AUS – Qual o processo e
tempo que leva para a
realocação de vagas?

O Conselho Executivo do COI publicou uma declaração sobre
este assunto ontem.
A equipe de segurança está atualmente patrulhando os prédios
residenciais mas não possui acesso aos apartamentos e nem
chaves para esses locais.

BEL – Qual a política
referente ao acesso aos
apartamentos dos CONs
para limpeza/segurança?

CAN – O pessoal da
segurança está entrando
em todos os prédios e
apartamentos ou somente
nas áreas preocupantes?
CUB – O prazo final para
enviar a escala dos
motoristas é muito curto.
Além disso, nosso
motorista não recebeu
sua escala ontem e
começou a trabalhar mais
tarde do que o horário
solicitado. Gostaria de
solicitar que mais
motoristas estejam à
disposição para os
veículos dedicados.

A equipe de limpeza possui as chaves dos apartamentos e
quartos e é informada pelo time de alocação da Vila Olímpica
sobre atualizações referentes à quais apartamento estão
ocupados ou prontos para serem ocupados. Durante a etapa de
chegadas e baseados nessas informações, eles estão dando
prioridade a certos apartamentos. A equipe de limpeza estará
sempre acompanhada de um líder de equipe e irá bater na porta
antes de entrar nos quartos. Se não houver resposta, eles irão
entrar no quarto e proceder com a limpeza. Se houver um aviso
de “não perturbe” na porta, eles não entrarão.
A equipe de segurança está patrulhando os prédios residenciais e
sabe onde empreiteiros estão trabalhando. Se algum desses
empreiteiros for encontrado em uma área onde não deveria
estar, ele será escoltado para fora da instalação.
O prazo final para os CONs entregarem as escalas de seus
motoristas dedicados foi estendido das 14h para as 16h do dia
anterior. Motoristas que não tiverem sido agendados no dia
anterior terão sua escala feita automaticamente para de 8h às
17h ou então para 11 horas após o horário de saída de sua última
escala. As escalas devem sempre ser agendadas na mesa de
transporte no Centro de Serviços aos CONs ou no Centro de
Serviços de Frota dos CONs no estacionamento dos CONs.
Gostaríamos de lembrar aos CONs que o serviço de T3 está
operando 24 horas por dia. Por favor, consulte o Manual dos
Chefes de Missão para mais informações.
A área de transporte já foi informada sobre os problemas com as
escalas dos motoristas.
O Rio 2016 também está procurando uma solução para diminuir
o tempo de processamento para buscar os veículos dedicados.
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IND – Há mosquitos em
nossos apartamentos.

Um frasco spray de repelente de mosquitos OFF! está disponível
para cada atleta e cada oficial e está sendo distribuído para os
CONs após a DRM. Os CONs também podem pegar repelentes de
tomada nos centros residenciais.

IND – A comida indiana do
refeitório principal no
jantar era a sobra do
almoço.

Este feedback foi passado ao time de Alimentos e Bebidas.

NED – As equipes da noite
poderiam fazer menos
barulho, já que estão
perturbando os atletas?
NED – Solicitação para que
seja feita limpeza com
produtos líquidos para
garantir que os
apartamentos estejam
totalmente limpos.

UAE – É possível que o Rio
2016 ofereça munição da
marca Victory?

Esta mensagem será passada aos empreiteiros.

A empresa de limpeza já foi informada sobre isto e irá trabalhar
para garantir que a limpeza com produtos liquídos seja
oferecida. É importante que os CONs informem aos centros
residenciais se quiserem que estes serviços sejam feitos.
Os seguintes tipos de munição de armas dos seguintes
fabricantes estão disponíveis para compra no Centro Olímpico de
Tiro, conforme comunicado no anexo de armas de fogo e
munição do Manual de Alfândega e Frete e no Manual dos Chefes
de Missão:
•
•
•
•

Fiochi
RC 4
Baschieri & Pellagri
Companhia Brasileira de Cartuchos
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CON

Mensagem
Esse feedback foi dado à equipe de operações do aeroporto.

UAE – Alguns dos nossos
atletas de tiro levaram
eles mesmo suas armas de
fogo e munição direto do
aeroporto para a
instalação de tiro.

Na chegada, após a imigração e antes da esteira de bagagens, os
atletas de tiro e de pentatlo moderno devem apresentar-se à
sala do exército para a emissão do Documento Único de
Autorizações (DUA). Após coletar as bagagens, os atletas devem
passar pelo canal vermelho e serão escoltados até o ponto de
coleta do terminal 1 (atletas de tiro) para entregar as armas de
fogo e munição para serem levadas ao Centro Olímpico de Tiro.
Os atletas de pentatlo moderno acessam o transporte TA
imediatamente após a imigração. Os atletas serão
acompanhados pela equipe do Rio 2016 nesse processo.
Quaisquer atletas que cheguem com armas de fogo e munição e
que não tenha certeza do processo ou que necessitem de
assistência devem contactar seu representante de relações com
os CONs antes de tomar qualquer ação.

Próxima reunião
Dia e horário

Terça-feira, 26 de julho, às 7h30.
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Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de Acompanhamento
Dia e horário

Terça feira, 26 de julho às 7h30

Representantes do Rio 2016

Agberto Guimarães, Mario Cilenti e Lenny Abbey

Representante do COI

Toshio Tsurunaga

Comunicados do Rio 2016
Tópico

Vila
Olímpica

Tecnologia

Mensagem
Atualizações:
• Um exercício de prontidão foi realizado para garantir recursos extras nos
centros residenciais. Coordenadores de manutenção, logística e serviços de
limpeza estão agora presentes nos centros residenciais e equipes estão
disponíveis no local para auxílio nos condomínios.
• Trabalhos estão sendo realizados em todas as áreas residenciais mas a
prioridade está sendo dada à apartamentos que já estejam ocupados ou que
em breve ficarão ocupados. Os CONs devem informar aos centros
residenciais sobre a chegada de equipes para garantir que serviços de
manutenção e limpeza sejam priorizados para estes apartamentos.
Serviços da Vila:
• Centro de Informações Esportivas – próximo à ponte do Parque dos Atletas
• Serviços de lavanderia disponíveis nos condomínios 1-5 e 9.
• Máquinas de gelo disponíveis nos condomínios 2 e 3
• Refeitório principal funcionando 24 horas
• Academia agora funcionando 24 horas
O passe administrativo da Vila Olímpica é emitido uma única vez (nominal).
Uma vez emitido na entrada principal, os usuários podem entrar e sair por
qualquer ponto de acesso à Vila Olímpica.
Seguranças estão patrulhando andares residenciais para garantir a segurança e
ter a certeza de que não há nenhum empreiteiro em áreas onde não deveriam
estar. Adesivos vermelhos, que devem ser colados em apartamentos ocupados,
estão disponíveis nos centros residenciais. Os seguranças não irão entrar nestes
apartamentos.
• O myInfo+ já está no ar. Os CONs podem entrar em contato com o Service
Desk para assistência caso necessário (servicedesk@rio2016.com).
• O Rio 2016 está verificando com a Claro sobre problemas relacionados a
ligações internacionais nos telefones entregues pelo Rio 2016.
• Os CONs devem entrar em contato com o Service Desk
(servicedesk@rio2016.com) para problemas referentes à conexão à rede Wifi Leblon.
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Tópico

Mensagem

Ingressos

Os códigos para o Programa de Ingressos para Família e Amigos dos Atletas
estarão disponíveis hoje nas pastas dedicadas aos CONs no Rio Exchange. Em
caso de dúvidas, os CONs podem comparecer ao escritório de ingressos na Vila
Olímpica.

Comunicados do COI
Tópico
Cerimônias

Paradeiro dos atletas

Uniformes

Mensagem
O formulário de nomeação de porta-bandeira para a cerimônia
de abertura deve ser entregue no escritório do COI de Relações
com os CONs, no Centro de Serviços aos CONs.
Os CONs devem enviar as listas de acomodações, uma vez
estejam cientes dos quartos, para whereabouts@rio2016.com ou
para a estação de controle de Doping do COI, na policlínica.
Os CONs que participam do programa de distribuição de
uniformes podem comparecer ao escritório do COI de Relações
com os CONs se precisarem de informações e assistência.

Respostas do Rio 2016 às perguntas dos CONs
CON

Mensagem

AUS – É possível ter o mesmo
pessoal de segurança
trabalhando nos mesmos
prédios para que possa ser
construída uma relação
entre os CONs e eles?

Este pedido foi repassado à equipe de Segurança.

AUS – O CON AUS foi
informado durante sua
Reunião de Registro de
Delegação (DRM) que seu
porta-bandeira teria que ir
para a cerimônia de
abertura separado do resto
de sua delegação. Um oficial
pode acompanhar o atleta?

Por causa da logística, o Rio 2016 deve levar todos os portabandeiras juntos para a cerimônia de abertura. Os horários de
transporte serão confirmados durante a reunião dos Chefes de
Missão para briefing da cerimônia no dia 4 de agosto. Não será
possível que oficiais estejam junto com os porta-bandeiras
durante o trajeto.

AUT – Os CONs podem ser
informados sobre os
momentos em que estiverem
sendo feitos consertos
envolvendo o gás dentro de

As checagens de segurança de gás estão sendo feitas em
conjunto com a companhia de gás CEG. É esperado que os
CONs sejam informados por suas equipes dedicadas com
antecedência.
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CON

Mensagem

seus apartamentos?
AUT – O acesso à academia é
reservado apenas aos
atletas?
BEL – A equipe de limpeza
irá entrar no quarto se a
porta estiver trancada?
BEL – É possível providenciar
gel higienizante para a
limpeza das mãos na entrada
do refeitório principal?
COK – Os ônibus do sistema
de transporte interno da Vila
(IVTS) não estão parando nos
pontos designados. Além
disso, como são ônibus
hidráulicos, eles podem ser
rebaixados para facilitar o
embarque/desembarque de
passageiros?
COK – Podem ser
providenciados mais
extintores de incêndio nos
andares residenciais?
COK – A fila para pegar café
no refeitório principal estava
grande. O café pode ser prépreparado para reduzir o
tempo de espera? Solicitação
também para mais opções de
salada no restaurante
casual.

A academia está disponível para atletas e oficiais.
A equipe de limpeza irá entrar em quartos trancados para
fazer a limpeza diária a menos que a placa de “não perturbe”
esteja pendurada na porta.
Essa solicitação foi repassada ao time de Alimentos e Bebidas.

Esse feedback foi passado ao time de Transporte.

Em conformidade com a legislação brasileira, há extintores de
incêndio no andar térreo, no mezanino e nos estacionamentos
dos prédios residenciais. Uma mangueira de incêndio é
fornecida em cada andar residencial. Estão ocorrendo
checagens dos equipamentos dessas mangueiras em conjunto
com os Bombeiros.

Essa solicitação foi repassada ao time de Alimentos e Bebidas.

FRA – Problemas ontem com
um motorista de T3 que não
sabia o caminho para a
instalação.

Esse feedback foi passado ao time de Transporte.

GER – O ar-condicionado no
refeitório principal e nos
ônibus é muito gelado. A
temperatura pode ser

É possível regular a temperatura do ar-condicionado no
refeitório principal e o time da Vila já está checando isso.
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CON

Mensagem

aumentada?
GER – É possível que os
voluntários no Terminal de
Transporte falem inglês?
ITA – Os passes de aeroporto
para acessar as áreas das
esteiras de bagagem podem
estar disponíveis durante
todo o tempo? O escritório
estava fechado até as 8h.

Esse feedback foi passado ao time de Transporte.

A partir do momento em que os CONs submeterem as
informações relevantes, os passes estarão disponíveis para a
coleta a qualquer momento do dia.

ITA – O ônibus para o
aeroporto pode sair mais
cedo do que 4h? De 15-30
minutos antes já ajudaria.

Um serviço de transporte será oferecido às 3h30 ao invés de
4h.

LCA – Problemas com a água
vazando do chuveiro e
molhando o chão.

Os CONs devem informar seu centro residencial sobre
quaisquer problemas de manutenção para que eles possam ser
solucionados.

LCA – Quais serviços de
protocolo serão oferecidos
para dignitários e a Família
Olímpica?

Os CONs podem comparecer ao escritório de protocolo na
Praça da Vila ou conversar com seu representante de relações
com os CONs para mais informações sobre serviços de
protocolo do Rio 2016.

NED – Pessoal da segurança
foi encontrado dormindo nos
apartamentos dos CONs.

Esse feedback foi passado ao time de Segurança.

NZL – A certificação do
equipamento de raio-x na
policlínica está em fase de
aprovação e ainda não está
em uso. O Rio 2016 pode
confirmar quando ele estará
em operação?

O equipamento deve estar disponível a partir de quinta-feira,
dia 28 de julho. Todos os outros equipamentos da policlínica
estão funcionando como de costume.

RSA – Em que horário
acontecerá a visita ao
Hospital Americas Medical
City?
RSA – Como os CONs devem
entregar paradeiros para os
hotéis das cidades-sede de
futebol?
RSA – Recomendação para
colocar rótulos nos

Esta visita será no dia 3 de agosto, de 10h às 12h. Pessoas
interessadas em participar podem se inscrever através do email med@rio2016.com.
Os CONs devem seguir o mesmo processo para entregar listas
de acomodação da Vila Olímpica: estas podem ser enviadas
para whereabouts@rio2016.com.
Esse feedback foi repassado ao time de Alimentos e Bebidas.
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CON

Mensagem

alimentos para todas as
comidas no refeitório
principal, assim como
garantir que estejam
escritos em inglês.

Próxima reunião
Dia e hora

Quarta-feira, 27 de julho, às 7h30
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Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de acompanhamento
Dia e horário

Quarta-feira, 27 julho, às 7h30

Representantes do Rio
2016

Daniel Merkley, Lenny Abbey e Aurélie Berak

Representante do COI

Jessy Numan

Comunicados do Rio 2016
Tópico

Mensagem
Os CONs podem contatar seu representante de relações com os CONs para obter
os códigos de identificação do atleta para o programa de ingressos para família
e amigos. Uma senha também é fornecida para acesso a estes códigos. Os
ingressos somente serão fornecidos para atletas competidores. Os CONs devem
fazer a distribuição destes códigos com muita cautela.

Bilheteria

Ingressos podem ser coletados diretamente na bilheteria (na Vila Olímpica, no
Shopping Leblon no Shopping Via Parque ou nas instalações de competição) em
qualquer horário durante as rodadas preliminares. A partir de 30 de julho, os
ingressos devem ser retirados de 5 horas a 30 minutos antes da sessão. Cartões
de crédito nacionais e internacionais são aceitos, ou pagamento em dinheiro
em reais (BRL).
Todos os clientes participantes do programa são aconselhados a irem à
bilheteria prioritária e se identificarem como titulares de ingressos de família e
amigos.
Mais informações no Rio Exchange.

Tecnologia

Existe um novo processo de pedido de acesso para o Rio Exchange. Contate seu
representante de relações com os CONs para mais informações.
A fumigação acontece na Vila diariamente, às 17h – mais informações estão
disponíveis no Rio Exchange.
Os atletas não podem usar bicicletas de competição dentro da Vila Olímpica.

Vila
Olímpica

Atletas de ciclismo devem usar o Centro de Boas-Vindas como ponto de entrada
e saída na Vila Olímpica.
Os atletas devem obter informações sobre como chegar ao Terminal de
Transportes visto que o local é geralmente confundido com o Centro de BoasVindas.
CONs deve assegurar a distribuição dos fobs da Coca Cola para todos os atletas
e oficiais.
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Comunicados do COI
Tópico

Mensagem

COI

O presidente Bach agradeceu os CONs pela sua cooperação e
expressou sua confiança no Rio 2016.
Reunião com o time de Alimentos e Bebidas ontem para
garantir:
• Aumento de produtos básicos
• Mais verduras e legumes verdes cozidos
• Mais comida fresca
• Maior quantidade de máquinas de café - todas as
estações vão abrir progressivamente
• Rótulo em todas as comidas até sexta-feira

Alimentos e Bebidas

Respostas do Rio 2016 às perguntas dos CONs
CON
BEL – Filas longas no
refeitório principal e falta
de frutas.
BEL – Quando os CONs vão
receber a informação por
atleta sobre os ingressos
para família e amigos?
BEL – A internet nos quartos
é de apenas 2 MBs, ao invés
de 40 MBs conforme
prometido.
BUR – Por que só é
providenciado um ingresso
para natação no programa
de família e amigos dos
atletas?

Mensagem
Retorno dado ao time de Alimentos e Bebidas.
Os CONs devem contatar a equipe de Relações com os CONs em
relação aos códigos dos atletas para o programa de ingressos
de família e amigos. Essa informação será disponibilizada na
sua pasta dedicada ao CON no Rio Exchange.
Todos os quartos devem ter internet de 40MBs. O setor de
tecnologia vai acompanhar essa questão diretamente com o
CON.
Apenas um ingresso é oferecido por atleta que compete na
natação devido ao grande número de atletas competindo em
cada sessão e ao espaço limitado na instalação.

BUR – Como os CONs podem
fazer ligações internacionais
se isso não pode ser feito
nos telefones providenciados
pelo Rio 2016?

Para ligações internacionais, os CONs podem usar Skype no
lounge de internet da Samsung situada na Praça da Vila
Olímpica, ou através dos laptops fornecidos pelo Rio 2016.

DEN, USA – Problemas com
equipamento retido na

Favor contatar a mesa de logística no Centro de Serviços aos
CONs.
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CON

Mensagem

alfândega.
FIN – Ontem o transporte
entre a Marina da Glória e a
Vila Olímpica levou mais de
duas horas. É possível
reduzir esse tempo de
percurso?

IND, ITA e KEN estão tendo
problemas com limpeza,
governança e manutenção.

IND – Qual é o procedimento
para troca de roupa de cama
e toalhas?
IND – É possível ter um
bebedouro disponível na
portaria do prédio ou ter
outro sistema de distribuição
de água?

IND - O Rio 2016 pode
providenciar Wi-Fi nos
escritórios dos CONs?

IRI – O processo de registro
dos cartões SIM comprados
através do Catálogo de
Produtos e Serviços é muito
complicado. A mesa de
Catálogo de Produtos e
Serviços e a loja da Claro na
Vila Olímpica disseram que
não sabem a origem do

A faixa dedicada para as olimpíadas entre Barra – Copacabana
e região do Maracanã não estará operando até dia 31 de julho,
por isso nos horários de pico, o tempo de viagem é um desafio.
As férias escolares iniciam no dia 01 de agosto, o que também
deverá reduzir o trânsito até o final de agosto. Os CONs devem
garantir que haja tempo suficiente para chegar às instalações
nesse período.
Cleanevent, a empresa contratada para a governança, foi
informada sobre a limpeza. A limpeza tem sido um desafio
devido às obras que geram muita poeira. Como os trabalhos de
manutenção terminarão na sexta-feira, a limpeza deverá
melhorar. Os CONs devem também informar ao seu respectivo
centro residencial sobre questões de limpeza, manutenção e
governança.
Os CONs também devem lembrar que o papel higiênico deve
ser colocado nas lixeiras fornecidas e não dentro dos vasos
sanitários.
Toalhas devem ser trocadas a cada dois dias e a roupa de
cama, a cada quatro dias. Por favor contate seu centro
residencial se esse não for o caso.
Os delegados podem pegar água nas estações de refeições
rápidas, nos centros residenciais ou no prédio mais próximo
com uma máquina da Coca Cola funcionando.
O acesso à internet a cabo será fornecido através da rede
olímpica nos escritórios dos CONs e dos Chefes de Missão
localizados nos níveis térreo e mezanino da Vila Olímpica. O
Wi-Fi não está disponível nos níveis térreo e mezanino.
O acesso à internet com cabo Triple Play será fornecido nos
escritórios dos CONs e dos Chefes de Missão no 17º andar de
cada prédio. Wi-fi Triple Play também está disponível nos
andares residenciais.

A Rio 2016 está verificando com a Claro para identificar o
problema e para encontrar uma solução o mais breve possível.
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CON
problema. Poderia ser criada
uma solução ou alternativa?
ITA – Os CONs podem
receber informações o mais
rápido possível sobre a
realocação das vagas para
poderem se planejar
apropriadamente?

Mensagem

A última informação sobre realocação de vagas – ontem a tarde
o departamento de esporte do COI estava monitorando a
situação junto com cada FI. Casos específicos podem ser
discutidos diretamento com o COI.

ITA, MAW – Os motoristas de
ônibus não sabem o caminho
das instalações o que causa
atrasos.

O Rio 2016 está verificando com as companhias de ônibus
contratadas para que os servições estejam de acordo com as
exigências do contrato.

KEN – Como podemos fazer
um upgrade nos planos dos
nossos celulares para que
possam fazer ligações
internacionais?

Os celulares fornecidos pelo Rio 2016 são limitados à ligações
locais e mensagens de texto, upgrades dos planos não são
possíveis. 5GB de internet estão disponíveis. Os CONs podem
usar o Skype no lounge de internet da Samsung na Praça da
Vila.

POL – Itens do Catálogo de
Produtos e Serviços estão
desaparecidos desde 24 de
julho.

As equipes de logística e de catálogo de produtos e serviços
estão trabalhando em uma solução.

POL – Pode-se providenciar
mais álcool gel para limpeza
das mãos no refeitório
principal?

A quantidade de álcool gel no refeitório principal será
aumentada.

POL – Nossa equipe de remo
na Lagoa nos informou que
há problemas com os
banheiros.

A equipe de esportes está presente e levará este assunto a
frente para garantir que os banheiros funcionem
apropriadamente.

RSA – Podem garantir que as
faxineiras fecham as portas
dos quartos depois de
fazerem a faxina?
RSA – Os atletas P
substitutos podem também
obter ingressos pelo
programa de família e
amigos dos atletas?
RSA – O ar condicionado no
refeitório principal ainda

Este feedback foi passado para a equipe de limpeza.

Os atletas P substitutos não têm direito aos benefícios do
programa de família e amigos dos atletas - somente atletas
competidores.
As equipes da Vila Olímpica e de design da instalação estão
trabalhando em uma solução.
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CON

Mensagem

está muito gelado.
EUA – A quantidade
disponível de bebidas para a
hidratação do nosso time de
futebol é limitada (cinco
garrafas por dia, e sete na
instalaçao). Esta quantidade
pode ser aumentada?

O retorno foi dado à equipe da instalação.

Próxima reunião
Dia e horário

Sexta-feira, 29 de julho, às 7h30
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Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de acompanhamento
Dia e horário

Sexta-feira, 29 de julho às 7h30

Representantes do Rio
2016

Elaine Felske, Mario Cilenti e Lenny Abbey

Representantes do COI

Pere Miro e Toshio Tsurunaga

Comunicados do Rio 2016
Tópico

Mensagem

Alimentos e
bebidas

O feedback dos CONs sobre alimentos e bebidas foi repassado ao time de
alimentos e bebidas do Rio 2016.
• Carrinhos de refeições rápidas devem estar funcionando até o final da
semana.
• Refeitório casual - O Rio 2016 está trabalhando para oferecer mais opções
de frutas e vegetais.
• Máquinas de Coca-Cola – disponíveis no mezanino e no andar térreo dos
prédios e próximas às áreas de refeições rápidas, mas não em todos os
prédios. O Rio 2016 está trabalhando para abastecer as máquinas de Coca
Cola o mais rápido possível. 10 pessoas, além das 46 da equipe da CocaCola, estão nos locais para garantir que as máquinas estejam sempre
abastecidas.
• O time de alimentos e bebidas do Rio 2016 estará disponível para encontrarse com os CONs no domingo, dia 31 de agosto, as 9h30, no salão de reunião
dos Chefes de Missão. Interessados em participar devem se inscrever no
front desk do Centro de Serviços aos CONs.

Cerimônias

Quotas adicionais de passes de convidado para as cerimônias de boas-vindas das
equipes podem ser consultadas na seção 14.1 do Manual dos Chefes de Missão.
Pedidos de passes de instalações de treinamento devem ser feitos online, para
cada dia, através do sistema de passes de convidado.

Esporte

Duas piscinas no Parque dos Atletas ainda não estão abertas. A recomendação é
que os CONs usem outras instalações de treinamento disponíveis para estes
esportes.
O ciclismo de estrada está disponível apenas nos dias 3 e 4 de agosto com faixas
exclusivas. Nos dias 30 de julho e 9 de agosto, será possível treinar com
algumas ruas fechadas nos entornos.
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Tópico

Mensagem

Ingressos

Os CONs que não forem usar os ingressos para atletas de diferentes disciplinas
devem devolvê-los ao Rio 2016 para garantir que outras pessoas possam usá-los.

Relações e
Serviços aos
CONs

Os CONs que chegaram recentemente podem consultar a página dos Chefes de
Missão no Rio Exchange para todas as apresentações das reuniões dos Chefes de
Missão feitas desde 21 de julho.
• O Rio 2016 está fornecendo o número dos motoristas dos veículos dedicados
aos CONs para garantir um processo melhor e mais rápido.
• Todos os veículos que não forem do Rio 2016 e que tiverem um VAPP devem
ser cadastrados com 48 horas antecedência.

Transporte

• O transporte TM usado pela imprensa que vai do Centro Principal de
Imprensa para a Vila Olímpica e vice-versa, também pode ser usado por
atletas e oficiais que forem participar de conferências de imprensa.
• Cartões de transporte olímpicos dão acesso a todos os serviços de
transporte, incluindo o metro linha 4, que irá abrir no dia 1 de agosto.
A lista de destinos T3 está disponível no Rio Exchange. O serviço deve ser
solicitado com antecedência, especialmente para durante a noite.
Todos os motoristas possuem a lista de destinos T3 no porta-luvas do veículo.
Os CONs que tiverem alguma dificuldade de comunicação podem pedir ajuda a
seu assistente do CON.

Vila
Olímpica

Equipes dedicadas de manutenção, limpeza e logística estão presentes em
todos os centros residenciais para auxiliar os CONs e equipes dedicadas de
segurança privada estão presentes em todos os condomínios.
Passes de convidado devem ser retirados na entrada principal. Quando estiver
cadastrando pedidos para passes de convidado, por favor marque a caixa de
opção de protocolo se este tipo de serviço for necessário.
Passes administrativos ainda estão disponíveis na entrada principal.

Comunicados do COI
Tópico

Mensagem

Comissão de atletas do
COI

A primeira reunião da comissão de atletas do COI acontecerá
esta noite de 19h às 20h, no espaço do COI em frente ao
refeitório principal. Duas outras reuniões acontecerão nos dias 2
e 4 de agosto no mesmo horário.

Solidariedade Olímpica

A solidariedade olímpica e os escritórios de serviços dos CONs no
Hotel Windsor Oceânico estarão abertos a partir de amanhã.
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Tópico

Operações de imprensa

Uniformes

Mensagem
A imprensa não é permitida na zona residencial, mesmo usando
passe de convidado . Para visitas de Chefe de Estado ou Chefe
de Governo, o COI pode providenciar serviços de mídia. Um
fotógrafo oficial com a credencial adequada, ou seja, passe de
convidado, pode acompanhar a visita apenas para fins de
arquivamento. Essas fotos não devem ser publicadas nos meios
de comunicação sob nenhuma hipótese. Os CONs podem solicitar
um fotógrafo Getty e / ou uma equipe de filmagem OBS ao
escritório do COI de relações com os CONs para essas visitas.
Getty e OBS vão então reunir as filmagens e torná-las disponíveis
para a mídia.
Para os CONs que participam do programa de uniformes – os
atletas poderão retirar seus uniformes no Condomínio 1. O COI
irá entrar em contato com esses CONs para informá-los sobre o
horário da retirada.

Respostas do Rio 2016 às perguntas dos CONs
CON

Mensagem

ALG, GBR, GEQ, NED, SRB
• Problemas de limpeza
e arrumação – roupa
de cama/toalhas não
estão sendo trocadas
e a equipe de limpeza
está passando muito
cedo/tarde.
• Pedido para que sejam
providenciados mops
no centro residencial.
• As lixeiras dos
banheiros devem ser
esvaziadas com mais
frequência

O Rio 2016 está trabalhando com a Cleanevent para garantir que os
quartos sejam limpos diariamente e também com o fornecedor de
produtos de limpeza para obter estoques adicionais de produtos
que os CONs possam pegar emprestado nos seus prédios.

ALG – Os titulares de
direitos de filmagem
podem filmar a nossa
Cerimônia de boas-vindas
da equipe? Os passes de
imprensa podem ser préagendados para este dia?

Isto deve ser organizado com o Serviço de Transmissão Olímpica
(OBS) na Praça da Vila.
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CON

Mensagem

ARM – Vários pedidos
relacionados à uma mesa
de massagem comprada
através do catálogo de
produtos e serviços foram
feitos, mas ainda não a
recebemos.

A entrega de alguns produtos do catálogo de produtos e serviços
está atrasada. A equipe de RCA está trabalhando com a equipe de
logística para garantir que os itens faltantes sejam entregues o
mais rápido possível.

AUS – O Wi-Fi nos lounges
e apartamentos não está
funcionando.

Os CONs devem seguir as instruções de Wi-Fi dentro dos
apartamentos já que a rede Leblon só funciona em espaços
específicos da Vila Olímpica. Consulte a seção 5.1.10 do Manual dos
Chefes de Missão para ver esses locais.

AUS – Atrasos/ausência de
pessoal para exame
agendado de ressonância
magnética na policlínica
AUS – Os titulares de TVP
não puderam entrar no
Maria Lenk nem no
Riocentro (boxe) porque
os funcionários não
estavam seguros do
acesso à instalação.
BEL, GBR GEQ, NED, UAE –
Os motoristas estão se
perdendo e o GPS não
está funcionando como
deveria
BEL, GER – Concordamos
com o teste de alarme de
incêndio às 12h mas ele
aconteceu à 0h30 e às 7h,
incomodando os atletas.
COK, GBR – Falta de
sinalização sobre
qualidade e conteúdo da
comida no refeitório
principal, nas estações de
comida. A comida não
estava sendo reposta na
velocidade necessária
ontem à noite.

A equipe de serviços médicos está a par destas dificuldades e
reestruturou a agenda do departamento de imagem.

Este feedback foi dado às equipes das instalações relevantes.

O Rio 2016 está trabalhando para melhorar este quadro. O GPS será
atualizado até 1 de agosto.

O feedback foi dado à equipe de manutenção.

O COI se reuniu com a equipe de Alimentos e Bebidas do Rio 2016
mais cedo esta semana e está trabalhando para melhorar isto.
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CON
COK, DJI, GUM – Os
empreiteiros estão
entrando nos
apartamentos sem
nenhum funcionário do
centro residencial para
acompanhar e estão
deixando as portas
destrancadas. Alguns
pertences
desapareceram.
FIJ, HKG – O time
completo de assistentes
dos CONs ainda não foi
alocado. Apenas um
voluntário fala português.
Há longas filas para o
almoço no refeitório da
força de trabalho, o que
acaba impactando os
horários de trabalho dos
assistentes dos CONs e as
operações dos CONs.
FIJ – Os motoristas dos
ônibus podem usar o
sistema hidráulico para
facilitar o
embarque/desembarque
de pessoas baixas?
FIJ – Os ônibus não estão
parando nos pontos de
parada designados.
GBR – As roupas para
lavanderia foram
entregues após as 10h,
apenas para uma lavagem
sem secagem e os atletas
foram informados que
eles só poderiam pegar
suas roupas após as 12h
do dia seguinte.

Mensagem

O Rio 2016 comunicou isto ao time de serviços de acomodação para
que eles possam melhorar o processo.
As equipes devem lembrar de usar as mesas de cabeceira com
trancas para guardar itens de valor. Há atualmente mais de 20.000
pessoas trabalhando e morando na Vila Olímpica.

A equipe de assistentes dos CONs está acompanhando de perto
estes problemas. Os intervalos de almoço podem ser mais longos do
que o usual devido ao número adicional de empreiteiros na Vila
Olímpica.

O Rio 2016 está trabalhando para garantir que os ônibus possam
parar mais próximos à calçada para que os passageiros possam
embarcar e desembarcar com segurança.
O Rio 2016 está trabalhando para educar os motoristas a parar nos
pontos de paradas designados, assim como para aumentar o
número de pessoas para gerenciar o Sistema de Transporte Interno
da Vila (IVTS).

Esse feedback foi passado para a Cleanevent.
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CON

Mensagem

GBR – Sobre imprensa
encontrada na Vila que
não foi aprovada pelo
COI.

Se for constatada a presença de imprensa na Vila na área
residencial, fazendo o uso de passes de convidado, o CON
responsável será punido. Na primeira advertência, o CON terá sua
quota de passes de convidado reduzida em 50%. Se houver uma
segunda vez, o CON perderá toda a sua quota de passes de
convidado.

HKG, NED, UAE –
Problemas com as
descargas dos banheiros
que não estão
funcionando.
MAS – Solicitação para que
o horário de almoço na
instalação de vela seja
mudado para de 11h às
14h e de 15h às 17h.
MOZ – Muita comida
jogada fora.
NED, RSA, SUI – As
máquinas da Coca-Cola
não estão sendo
abastecidas com
frequência. Precisamos de
mais água.

O feedback será passado à equipe de instalações residenciais e o
Rio 2016 irá trabalhar para melhorar a comunicação e informar os
CONs com antecedência sobre quaisquer desafios que possam ser
encontrados nas instalações residenciais.
O Rio 2016 não poderá estender o horário das refeições para a
instalação de vela, os quais foram solicitados e alinhados com a
federação internacional relevante.
Feedback anotado.
O feedback foi passado à equipe de Alimentos e Bebidas, que está
trabalhando para resolver problemas de energia e de
abastecimento das máquinas de Coca-Cola com uma determinada
frequência. Caso necessário, os CONs podem reportar a falta de
bebidas ao seu centro residencial, que irá entrar em contato com a
Coca-Cola para reabastecer as máquinas.
Água também está disponível no refeitório principal.

POL – Pedido de água com
gás para a equipe de
voleibol.
RSA – O escritório de
passes para a área de
entrega de bagagens
fechou às 17h e nós não
conseguimos acessá-la.
SRB, SUI – Problemas com
elevadores que não
funcionam e nem estão
sendo consertados.
SSD – Nós recebemos
vários pedidos de outros
países para entrevistar
nossos atletas. Isto é
permitido?

O feedback foi passado para a equipe de Alimentos e Bebidas que
vai averiguar se isto é possível.
Os delegados devem ir para o hall de chegadas nos terminais 1 e 2
e para o balcão do Rio 2016. Devem apresentar seu passaporte para
obter o passe. A equipe de chegadas e partidas garantiu que o
balcão sempre tenha alguém para atender.

O feedback foi passado à equipe de manutenção.
Os CONs devem decidir se desejam ou não que seus atletas sejam
entrevistados. A imprensa credenciada possui acesso à Praça da
Vila com um passe de convidado. Este processo é gerenciado pela
equipe de operações de imprensa, localizada na entrada principal
da Vila Olímpica.
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CON
SUI – Espelhos estão
caindo nos banheiros, o
que pode ser perigoso.
UAE – Água parada no
andar térreo está atraindo
mosquitos.
UAE – Sugestão para que
os delegados usem um
app de tradução para
lidar com as barreiras de
linguagem com os
motoristas T3.

Mensagem
Por favor, continue reportando estes problemas ao seu centro
residencial.
O feedback foi passado à equipe de manutenção do prédio.

Feedback anotado.

Próxima reunião
Dia e horário

Domingo, 31 de julho às 7h30
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Chefs de Mission meetings

Follow-up report
Date and time

Sunday, 31 July at 7.30am

Rio 2016 top table

Renato Ciuchini, Mario Cilenti, Daniel Merkley and Lenny Abbey

IOC top table

Toshio Tsurunaga

Rio 2016 announcements
Topic

Arrivals and Departures

NOC Services

Olympic Village

Sport

Transport

Message
From 2 August, the Olympic Village <-> international airport
(GIG) shuttle will run every two hours. For access to the baggage
claim area, delegates must present their passport or
Brazilian/Mercosur ID. Should you have any issues, contact
Isabella Nogueira on 21 97647 2613.
NOC Assistants must have at least one day off in a seven-day
period.
Rio 2016 is still working to allocate the full quota of NOC
Assistants to some NOCs. Please speak to your NOC Relations
representative if further support is required.
Village key points:
• No smoking permitted inside residential buildings
• Cycling training not permitted
• Security
o Private security roaming the floors and checking
contractors upon exit from condominium
o Place red stickers on occupied apartments
o Lockable nightstands should be used for valuables
To increase the current housekeeping service, Rio 2016 is
contracting additional cleaning companies, which will be phased
in.
Training Venue Passes (TVPs) should only be used for technical
support at venues. Only specific sports are eligible for P training
partners.
The Athletes’ Park is now fully operational, including the
swimming pools from 8.00am - 10.00pm.
Driver names and contact numbers will be provided to NOCs to
facilitate NOC operations. NOCs are asked to ensure they
schedule drivers by 5.00pm the day before, otherwise no driver
will be available the following day.
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IOC announcements
Topic

IOC

Uniforms

Message
The IOC Executive Board conducted a tour of the Olympic Village
today, starting with the Truce Wall inauguration and then a visit
to the Main Dining Hall.
The IOC Directors Chefs de Mission meeting will start at 7.00am
on 2 August.
The Place of mourning will be inaugurated on 3 August from
1.30pm – 2.00pm. All Chefs de Mission are invited to attend.
Uniform distribution programme - judo and taekwondo athletes
will be contacted today regarding when these uniforms can be
picked up.

Rio 2016 responses to NOC questions
NOC
ANT, DOM, FRA, INA, IND,
NED, NZL, PUR, SUI, USA –
Little progress in the
Olympic Village over the
last few days.
Bedsheets have not been
changed after 5 days. No
process seems to be in
place regarding towel
changing.
Cleaning is not being
provided, bins are not
being emptied daily.
Plumbing issues.
It seems cleaners do not
have the keys to the
apartments. Athletes and
officials want to lock
their rooms, but if locked
their rooms are not
cleaned.
ARG, DJI, DOM – Delays
for dedicated vehicle
check-in.

Message

Feedback has been provided to the Olympic Village team, the
condominium maintenance team and Cleanevent. Central
facilities management has been informed of plumbing and
flooding issues specific to these NOCs. Please continue to
communicate with your respective resident centre regarding
these issues. NOCs can also assist by ensuring that items are not
left on beds and that countertops are kept free of items.

A new process is now in place for NOCs to receive their drivers’
contact numbers, to facilitate the vehicle pick-up.
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NOC
AUT – Fire extinguishers
found in the basement of
building 2.
BEL, NZL – Can we get an
update on the ramp
damage at the sailing
venue?
BEL – The air-conditioning
is very cold on TA buses.
FRA – Too many
contractors are
circulating in the
buildings. We have
experienced theft in some
of our apartments.
FRA – Administrative pass
holders had to queue to
get into the Olympic
Village.
FRA, LCA – Can Rio 2016
be more flexible
regarding shifts and meal
vouchers for NOC
Assistants? Can the lunch
hours at Workforce Dining
be increased?
GER – After requesting
fire alarm tests on Friday
– two occurred outside
this timetable, which
disturbed the team. Will
more tests be carried out?
Can NOCs have
information about fire
alarms and evacuation?
GER, SUI – There seem to
be differing TVP policies
for artistic gymnastics.
The Team Leader Guide
states that TVPs are

Message
Fire extinguishers are available in all buildings on the
mezzanine, ground and car park levels. New fire extinguishers
have been distributed to buildings, these are likely to be old
extinguishers and will be removed.
The team onsite is working to repair this and a meeting took
place with team leaders this morning. The permanent boat ramp
is still available for use. The temporary ramp should be
operational by 3 August.
This feedback has been provided to the Rio 2016 Transport
team.
NOCs should use red stickers available at the resident centres to
indicate which apartments are occupied, as well as locking
suitcases and using the lockable nightstands for valuables. Rio
2016 has implemented private security that is checking all
contractors upon exiting the condominiums. Private security are
also roaming the halls during the night to ensure that
apartments and floors are secured. Rio 2016 is working to ensure
that tradesman are accompanied by Rio 2016 staff or the NOC.
Some delays have been encountered in producing administrative
passes due to printer difficulties. Where possible, administrative
passes will be printed the day before to avoid queues.
One meal voucher per shift is provided for all Rio 2016
workforce. Meal vouchers can also be exchanged at competition
venues if required. NOCs may purchase meal vouchers for their
volunteers.
The Workforce Dining schedule cannot be extended; therefore,
NOCs should plan accordingly.
This was likely due to a system error and NOCs should always be
advised in future if tests will be carried out in their building.
Evacuation information is available on the Rio Exchange and was
also made available to NOCs on the USB stick distributed at the
DRMs. A summary of evacuation routes has also been distributed
on each floor. NOCs should contact their resident centre if they
believe they have not received this.
Reserve or additional athletes are not eligible to use a TVP to
train at venues. It is important to note that some sports/IFs
have specific regulations as to how many team officials/support
staff can accompany athletes during training and competition.
TVPs have been provided as an additional option to help NOCs
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NOC

Message

applicable to training
partners in this sport.
GER, NZL – Problems
identifying bags at the
laundries. Washing was
returned unclean.
HUN – Accreditation
validation at the airport
was not working –
terminals were not
functioning and delegates
were advised to validate
at the Olympic Village.
HUN, PUR, TPE - Still
missing Rate Card items
after a week.
INA – Some of our athletes
tried to order Athlete
Training Meals at the
training venues without
success.
LCA – Can branded
vehicles have free access
to parking across the city?
MNE, PUR – No free issue
items have been delivered
to our apartments,
including medical items,
and the electricity is not
working.
MRI – We have one
mosquito screen missing.
When can we expect for it
to be installed?
MRI – No driver is provided
for the cycling vehicle
and NOC Assistants are
not able to drive the
vehicle.
NED – Catering for
athletes is restricted to
11.00am - 1.00pm and
4.00pm - 6.00pm at the

manage their accreditation quotas for athlete support staff and
are not to be used for additional athletes to train.
Feedback has been provided to the laundry service contractor
and the Olympic Village team. An audit of the laundry service
delivery and process is being performed at each condominium
today.
In order not to impact the experience of athletes and team
officials, the airport operations team will direct them to the
Olympic Village to validate their accreditation when there are
long lines at the accreditation desks.

Most outstanding items should be delivered today. Please
coordinate with the Rate Card desk.
Please refer to the Chefs de Mission Manual or visit the Sport
Information Centre (SIC) for information about food and
beverage provided at venues. Athlete Training Meals must be
ordered 48 hours in advance via the SIC.
Rio 2016 is unable to provide free parking across the city for Rio
2016 vehicles. Limited free slots are available at the
international airport and toll booths are also covered.
We have informed our Logistics team to look in to this as soon as
possible. We also suggest you visit the Logistics desk in the NOC
Services Centre. Feedback has been provided to the
maintenance team regarding electricity issues.
NOCs should inform their resident centres by the end of the day
today regarding missing mosquito screens. In this case, they will
be delivered and installed by Wednesday.

Drivers are only provided for the NOC dedicated vehicles, not for
the cycling vehicle.
These time slots were aligned with the relevant International
Federation which has stated that the times should remain the
same.
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NOC

Message

sailing venue. Can the
hours be increased?
The number of showers at
the sailing venue is 8 for
men and 8 for women,
which are also being used
for workforce. Can more
showers be provided?

The venue is aware of the bathroom situation and is looking into
it.

NZL – There seems to be
some inconsistency
regarding the Doping
Control process and how
athletes are approached.

Whenever possible, chaperones will notify athletes directly.
They may search for athletes in the Main Dining Hall. As athletes
do not typically have their accreditation visible, it may be hard
for the chaperone to identify the athlete they are looking for. As
such, the chaperone may ask the athlete who they are and ask
to see their accreditation. If the athlete has been selected, the
chaperone will notify the athlete. The athlete will have the
opportunity to finish eating before reporting (while being
observed by the chaperone).
More details will be provided at the Chefs de Mission meeting on
3 August.

SLE – When will the
Olympic torches be
delivered?
SLE – Issues with
dedicated drivers getting
lost and driving
dangerously. Can the
same drivers be provided
to NOCs to facilitate
knowledge of venue
routes for the NOC?
SUI – Can water be
offered on the buses from
the airport to the Olympic
Village?
SUI – Can an update be
provided on the Opening
Ceremony before 4
August?
TPE – Are spectating
athletes expected to
arrive at the stadium
themselves for the

NOCs will be informed of the delivery date after the Opening
Ceremony.

Rio 2016 will provide NOCs with the names and contact details
for their dedicated drivers. Feedback has been provided to the
Transport team regarding unsafe driving. From 1 August GPS
should also be updated.

Feedback has been provided to the Arrivals and Departures
team, but this may be challenging due to lack of storage space.

Key points will be provided on 2 August during the Chefs de
Mission meeting.
Rio 2016 is providing transport for non-marching athletes in the
last wave of transport for spectating athletes. Further details
will be provided in the upcoming Chefs de Mission meeting
minutes.
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NOC

Message

Opening Ceremony?
USA – Is it possible to
extend the mealtimes at
the rowing venue by 30-40
minutes?
USA – Can more fruit and
vegetables be provided in
the Main Dining Hall? The
queues for these items
are long.
USA – Regarding the
media shuttle from the
Olympic Village to the
Main Press Centre – can
the mixed aspect
(media/athletes) be
monitored? Some athletes
are uncomfortable sharing
transport with media.

These timelines were aligned with the International Federation
and will remain the same.

The Food and Beverage team is fully aware of this and is working
on providing a solution, as soon as the supply chain allows.
Within the next 48 hours, changes should be in place.

This is the solution that is being offered to athletes, which was
not previously scoped. NOC dedicated vehicles can also be used
should athletes not feel comfortable using this option.

USA – The fact that the
public cannot access
metro line 4 would be an
issue. Can some kind of
pass be used to grant
access?

Access is currently restricted to accredited delegates and ticket
holders with an Olympic Transport Card. Express systems (BRT
lines from Barra > Deodoro), can be used by accredited
delegates, ticket holders and individuals with an Olympic
Transport Card. Rio 2016 is monitoring this situation and has
already held discussions with city officials regarding the
possibility of any individual with an Olympic Transport Card to
access metro line 4.

USA – There are still some
challenges with the TVP
process. Can staff at the
Sport Information Centre
provide all the relevant
information?

It is important to note that the all potential TVP users were to
be uploaded into the Guest Pass system by 18 July. Late
applications will only be accepted on an exceptional basis and
the processing time of these individuals is up to 72 hours, which
could result in delays with the usage of TVPs.

Next meeting
Date and time

Tuesday, 2 August at 7.00am
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Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de acompanhamento
Dia e horário

Terça-feira, 2 de agosto às 7h30

Representante do Rio
2016

Elaine Felske, Mario Cilenti, Alexandre Techima e Lenny Abbey

Representante do COI

Christophe Dubi, Richard Budgett, Kit McConnell, Anthony Edgar,
Kaveh Merabi, Pâquerette Girard Zapelli, Toshio Tsurunaga,
Matthieu Reeb (CAS)

Comunicados do Rio 2016
Tópico
Acomodação

Alimentos e Bebidas

Assistentes dos CONs

Cerimônias

Chegadas e Partidas

Esporte

Mensagem
As listas de hóspedes do navio de cruzeiro devem ser enviadas
até as 8h30, com 72 horas de antecedência do check-in no portal
de acomodação ou para shiproominglist@rio2016.com.
• Reunião de acompanhamento com o fornecedor de serviços
de alimentação e a equipe de Alimentos e Bebidas do Rio
2016 no refeitório principal amanhã às 11h.
CONs devem enviar escalas, caso contrário, os Assistentes dos
CONs podem não conseguir entrar na Vila Olímpica. Os CONs
também devem informar ao Rio 2016 sobre quaisquer assistentes
que não sejam necessários.
• Não haverá tree bearer para a cerimônia de abertura.
Ingressos para a cerimônia estarão disponíveis para retirada
nos dias 4 e 5 de agosto. Chefes de Estado e Governo
receberão ingressos através de seus diretores de visitas.
Ministros de Esporte receberão seus ingressos na recepção de
pré-cerimônia no Corcovado.
• Não serão permitidas chegadas independentes ao estádio
Informações sobre armas de fogo e munição devem ser
colocadas no Sistema de Chegadas e Partidas (ADS) e a
documentação deve ser completada com antecedência. Armas
de fogo estarão disponíveis na instalação de tiro a partir das 9h
do dia seguinte à chegada.
Os treinamentos de golfe de 1 a 4 de agosto foram cancelados.
Treinamentos estarão disponíveis a partir de 5 de agosto (7h –
12h).
Passes para instalação de treinamento e competição de ciclismo
(CTVPs) devem ser solicitados até 4 de agosto através do e-mail
tvp@rio2016.com.
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Tópico
Operações de imprensa
Revezamento da Tocha
Olímpica

Transporte

Vila Olímpica

Mensagem
Tour de imprensa hoje e no dia 4 de agosto de 14h às 18h. Não é
permitida filmagem na Vila Olímpica, incluindo a Praça da Vila.
O Rio 2016 está permitindo que cada CON eleja um atleta para
possivelmente carregar a Tocha Olímpica na Vila Olímpica no dia
4 de agosto às 6h30. Os CONs devem informar os nomes na
recepção do Centro de Serviços aos CONs até as 18h de hoje.
• Para facilitar a retirada de veículo, os nomes dos motoristas
dos CONs estão disponíveis nos escaninhos no Centro de
Serviços aos CONs.
• Não é permitida a prática de ciclismo nas faixas dedicadas ao
Bus Rapid Transit (BRT).
Atualizações da Vila Olímpica:
• As saunas da academia já estão em funcionamento
• A equipe de segurança está checando empreiteiros quando
saem dos prédios. Além disso, toda a força de trabalho passa
por uma revista de bolsas antes de sair da Vila Olímpica.
Qualquer incidente envolvendo segurança deve ser reportado
no centro residencial.
• Carrinhos de refeições rápidas estão disponíveis de 6h às
13h.
• Os CONs que ainda tiverem itens gratuitos do catálogo de
produtos e serviços faltando, devem ir à mesa de logística no
Centro de Serviços aos CONs.
• Treinamento de ciclismo não é permitido na Vila Olímpica.

Comunicados do COI
Tópico
Relações com os CONs do
COI

Comissão de atletas

Mensagem
O time de Relações com os CONs do COI está localizado no
Centro de Serviços aos CONs, na Vila Olímpica, de 7h às 19h,
assim como no Windsor Oceânico Barra, no segundo piso, aberto
de 8h às 18h.
• Comissão de atletas do COI – 4 atletas a serem selecionados.
Os votos se encerram no dia 17 de agosto. O anúncio será
feito dia 18 de agosto às 14h na Praça da Vila.
•

O espaço do COI oferece inúmeros programas de suporte aos
atletas, incluindo o app Olympic Hub, o IOC Athletes’ Career
Programme and Learning Gateway, o SAFE sport, programas
PLAY FAIR e Injury Prevention, e a campanha Giving is
Winning.
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Tópico

Apostas

Cerimônias

Tribunal Arbitral do
Esporte

Serviços médicos e
controle de doping

Operações de imprensa

Mensagem
As regulações de apostas aumentaram desde os Jogos de Londres
de 2012. Há um novo mecanismo em funcionamento. Há uma
linha dedicada e um website para relatórios. Mais informações
podem ser encontradas no site
www.olympic.org/integrityhotline.
Telefones pessoais são permitidos. Os atletas devem ir primeiro,
com os oficiais atrás.
O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) está localizado no hotel
Windsor Oceânico e vai ter duas divisões no Rio: and will have
two divisions in Rio: divisão Ad hoc para todos os tipos de
disputas exceto dopping (casos de primeira instância). O CAS não
lida com decisões durante as competições, salvo algumas
exceções. Decisões urgentes podem ser feitas dentro de 24
horas. As divisões de anti-dopping do CAS substituem a Comissão
Disciplinar do COI. As decisões levarão mais de 24 horas. É
possível recorrer na divisão Ad hoc. Advogados brasileiros probono estão disponíveis de graça. Mais informações estão
disponíveis no site www.tas-cas.org.
• Membros da delegação aconselhados a as orientações da
Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o vírus da Zika.
Risco mínimo no período.
• O escritório de controle de doping do COI está localizado na
recepção da Policlínica e está disponível para tirar dúvidas
dos CONs.
• Todos os documentos relevantes sobre controle de dopping
estão disponíveis aqui: https://www.olympic.org/fighagainst-doping. Para os Jogos Rio 2016, os CONs devem
submeter seus paradeiros. Listas de hospedagem devem ser
enviadas para whereabouts@rio2016.com ou para o escritório
do COI de controle de dopping na Policlínica..
• Isenções para uso terapêutico (TUEs) podem ser feitas
eletronicamente ou através dos formulários disponíveis na
policlínica.
• 350-400 pessoas na reunião de imprensa ontem. Pulseiras
dos Press attachés distribuídas. Upgrades de TM também
distribuídos.
• Pode levar até uma hora para atletas passarem pela zona
mista.
• Canal de Notícias Olímpicas em 35 instalações no Rio – mais
de três pontos na zona mista. Será distribuído para cada
emissora e o áudio estará disponível no Info+.
• A imprensa pode usar todas as plataformas de mídias sociais.
Pessoas credenciadas, incluindo atletas, também podem usar
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Tópico

Regra 50

Tecnologia

Uniformes

Mensagem
as mídias sociais mas não podem publicar vídeos das
instalações.
O tamanho máximo da identificação de fabricantes foi
aumentada para 30 cm². Uma identificação de produto de
tecnologia permitida, com um tamanho máximo de 10cm².
Telefones celulares da Samsung fornecidos aos CONs para atletas
competidores (Aa) e atletas alternativos com credencial P. App
Olympic Hub pré-carregado. Cartão pré-pago de R$50 disponível
na loja da Samsung na Praça da Vila.
Apenas CONs que já fazem parte do Programa de Apoio de
Uniformes (uniformes de competição para atletas) podem retirar
uniformes.
Uniformes de natação podem ser retirados hoje a partir das 13h.

Respostas do Rio 2016 às perguntas dos CONs
NOC

Message

ANG – Como que os
convidados do CON podem
chegar à Praça da Vila?

Os portadores do cartão de transporte olímpico têm acesso ao BRT,
que os deixa na estação Olof Palme, em frente à Vila Olímpica. O
ponto de desembarque mais próximo na Avenida Olof Palme é o
ponto de checagem de veículos (a cerca de 1km da entrada
principal). Até 4 de agosto, os convidados podem desembarcar
próximo à entrada principal, na Avenida Salvador Allende. A partir
de 5 de agosto, apenas veículos com VAPP, PlayTaxi e BRT (para
portadores de cartões de transporte olímpico) terão acesso.

BRA – Nas eleições de
atletas é possível votar
das cidades-sede de
futebol?
CAF,COK – Os centros
residenciais não estão
resolvendo problemas e
informam aos CONs para
irem aos Centro de
Serviços aos CONs para
pegar itens. Pins são
solicitados
frequentemente.
CAN, COK, NED, RSA –
Problemas de limpeza,
incluindo roupas de cama
que não são trocadas,

É possível votar nas cidades-sede do futebol e a votação irá
acontecer nos hotéis oficiais.

O Rio 2016 vai continuar a reforçar a prática correta com os
centros residenciais.

A equipe da Vila Olímpica está trabalhando em conjunto com a
Cleanevent para resolver estes problemas. Novas medidas estão
sendo tomadas, incluindo mais supervisores por equipe de limpeza
e mais treinamento. Os CONs devem entrar em contato com seu
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NOC

Message

pessoal de limpeza que
não tranca portas após
finalizar trabalho e
chuveiros que não estão
sendo limpos. Além disso,
entram nos apartamentos
durante a noite, mesmo
quando a placa de “não
perturbe” está na porta.
Eles também têm pedido
por pins.
CAN – Não havia
checagem de segurança
no Centro de Boas-Vindas
ontem a noite.

centro residencial para falar sobre este tipo de problemas. Além
disso, também podem contatar housekeeping@rio2016.com.

COK – O refeitório
principal ainda está muito
frio à noite.
COK, GBR – Os motoristas
ainda não são
particulares. As escalas
do motorista foram todas
enviadas com
antecedência mas ainda
há atrasos para a
liberação da saída dos
veículos.
COK, NZL – As roupas não
foram completamente
limpas na lavanderia.
DJI – O tempo da
Cerimônia de Abertura é
muito longo,
especialmente para os
atletas que vão desfilar e
terão que passar muito
tempo em pé.
GBR, MEX – É possível que
os atletas que não irão
desfilar assistam a
Cerimônia de Abertura?

Já foi reportada à segurança a necessidade de aumentar a
quantidade de pessoal de segurança no Centro de Boas-Vindas.
Durante a noite, o ar-condicionado não é ligado; a temperatura cai
devido à natureza da tenda. O ar quente sobe e o ar frio fica
embaixo. Esse é um fenômeno natural e é sugerido aos CONs que
aconselhem os membros da delegação a usar roupas mais quentes à
noite no refeitório principal.

Os nomes e números dos motoristas dos CONs já foram fornecidos,
o que possivelmente facilitará a retirada do veículo. Os CONs
podem falar sobre seus motoristas dedicados com a mesa de
transporte no Centro de Serviços aos CONs.

A Cleanevent tomou nota disso.

O tempo total de duração é similar ao de Jogos anteriores. Cada
atleta tem o direito de decidir se irá ou não marchar.

Esta informação foi coletada com os CONs durante as DRMs. Estes
atletas serão transportados na última onda de ônibus saindo da
Vila.
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NOC
GBR – Os atletas de vela
podem ir direto do hotel
de vela ao Estádio do
Maracanã para a
Cerimônia de Abertura
para evitar terem que
voltar à Vila Olímpica?
GER – Quando o CAS irá
decidir a realocação de
vagas?
GER – Podemos receber
calendário com horários
do transporte de
Chegadas e Partidas?
HUN – Solicitação de
serviço de transporte
entre o hotel Porto
Maravilha e a instalação
de vela.
INA – Perguntas da
imprensa local sobre
poluição da água.
Podemos receber mais
informações?
NED – As campainhas dos
apartamentos são difíceis
de ouvir ou não
funcionam, o que pode
significar que os atletas
podem ter dificuldade de
ouvir quando oficias de
doping tocarem em seus
apartamentos.

Message

Todos os atletas e oficiais devem sair da Vila Olímpica.

O CAS divulgou uma nota ontem. 11 casos registrados em 7 dias.
Mais decisões são esperadas para hoje e serão publicadas no site do
COI.
O transporte inicia hoje à meia-noite e sai a cada 2 horas.

Nenhum recurso adicional é possível. O hotel de vela oferecido aos
atletas era opcional.

Resultados diários de testes de qualidade da água estão disponíveis
no Rio Exchange.

Os CONs devem informar este problema ao seu centro residencial
para que seja resolvido.

NZL – Esclarecimento
sobre serviços de
transporte médico dentro
e fora da Vila.

Os CONs são responsáveis por levar e buscar membros de sua
delegação para/de o hospital. Para situações onde há risco de
morte, o Rio 2016 vai oferecer transporte para o hospital. Nos
casos em que os membros da delegação estiverem impossibilitados
de ir à Policlínica dentro da Vila Olímpica, atendentes no telefone
e uma ambulância estão disponíveis para transportar o indivíduo à
Policlínica.

PUR – Alguns mosquitos no
Pavilhão 5 e nas
instalações de

Feedback repassado à equipe das instalações.
6

NOC
treinamento da
Universidade da Força
Aérea.
PUR – Podemos ter uma
pessoa responsável pela
lavagem das roupas
esportivas de todo o time?
RSA – Dificuldades de
transporte para os adidos
de imprensa (press
attachés).
RSA – As informações do
Centro de Informações
Esportivas (SIC) e do
Terminal de Transporte
não batem.

Message

Sim, a mesma pessoa deve também coletá-las.

Upgrades TM foram alocados para adidos de imprensa (press
attachés) ontem para permitir que eles acessem os serviços de
transporte do MPC para as instalações de competição.

Feedback repassado à equipe de transporte.

RSA – Máquinas de CocaCola estão sendo
esvaziadas por outros
CONs.

As máquinas de Coca-Cola foram estrategicamente alocadas na Vila
mas não estão disponíveis em todos os prédios. Qualquer atleta ou
oficial de equipe que possua um fob da Coca tem o direito de
acessar as máquinas. Cargas adicionais de água estão sendo feitas
na saída do refeitório principal. A Coca vai garantir que as
máquinas estejam sempre cheias.

RSA – As mangueiras de
incêndio não estão
conectadas.

A equipe da Vila está verificando isso.

RSA – A sinalização no
refeitório principal
precisa ser melhorada.

O fornecedor e a equipe de Alimentos e Bebidas estão cientes
disso. Os CONs estão convidados a participar da reunião de amanhã
às 11h no refeitório principal para discutir sobre isso e sobre outras
questões de alimentação.

SAM – Um número
limitado de oficiais pode
desfilar na Cerimônia de
Abertura. Podem ser
fornecidos passes extra
para oficiais?
TPE – Itens do espaço
médico ainda estão
faltando.

Não é possível aumentar o número de passes de desfile para os
CONs. O número de passes de desfile foi diminuído para melhorar a
experiência dos atletas.

Por favor, verique com a equipe de logística.

Próxima reunião
Dia e horário

Quarta-feira, 3 de agosto às 7h30
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Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de Acompanhamento
Dia e horário

Quarta-feira, 3 de agosto às 7h30

Representantes do Rio 2016

Mario Cilenti, Lenny Abbey e Vassia Mazanitou

Representante do COI

Toshio Tsurunaga

Comunicados do Rio 2016
Tópico

Mensagem
•

Cerimônias

Segurança

Esporte

Revezamento da Tocha

Os pacotes das delegações para a Cerimônia de Abertura
estarão disponíveis para coleta dos CONs na recepção do
Centro de Serviços aos CONs, após as 15hs no dia 4 de
agosto.
• Os CONs devem informar ao Rio 2016 se seu porta-bandeiras
está planejando sair cedo da cerimônia.
• Atletas não necessitam de passes para desfilar, passes para
desfile de oficiais de equipe devem ser apresentados com
uma credencial alternativa de atleta Ac, Ao ou P válida.
• Os CONs que solicitaram a retirada de ingressos de cortesia
para seus convidados com credenciais transferíveis podem
pegá-los na recepção do Centro de Serviços aos CONs.
Briefing de segurança - 4 de agosto às 16hs. Favor se registrar na
recepção do Centro de Serviços aos CONs até as 18hs de hoje.
Centro de Informações Esportivas (SIC) – Novos horários de
abertura: 8hs – 21hs.
Passes de Instalações de Treinamento (TVPs)
• Devem ser solicitados até as 15hs do dia anterior.
• TVPs para o Parque dos Atletas e Rio Centro Pavilhão 5
devem ser solicitados diretamente no SIC ou através do email TVP@rio2016.com.
Revezamento da Tocha Atletas Olímpicos – atletas de BER, GER,
MAW, PHI e VAN. Atletas devem chegar ao centro de Boas-vindas
as 6h45 amanhã. Horário estimado para término: 8h15.

Comunicados do COI
Tópico
Cerimônias

Mensagem
•

Os CONs devem submeter os formulários de porta-bandeiras
e uniformes para inspeção da Regra 50 para o escritório de
1

Tópico

Mensagem
Relações com os CONs do COI no Centro de Serviços aos CONs
antes de 12hs no dia da Cerimônia de Abertura.

Força de Trabalho

Lugar de Luto

Mídia

Uniformes

Os delegados dos CONs devem respeitar a Força de Trabalho Rio
2016 e voluntários. Atletas e oficiais podem reportar assédio ou
abuso a Comissão de Atletas, por e-mail a
welfareofficer@olympic.org, pessoalmente ao staff médico da
Policlínica ou no espaço do COI.
Lugar de luto será inaugurado hoje as 13h30. Todos os Chefes de
Missão estão convidados, chegando as 13h15.
O Segundo tour de mídia do COI da Vila Olímpica é amanhã de
14hs as 18hs. Inscrições são possíveis no Centro Internacional de
Transmissão (IBC) para detentores dos direitos de radiofusão,
jornalistas e fotógrafos podem se inscrever no Centro Principal
de Imprensa (MPC). A mídia não deve permanecer nos espaços
dedicados aos CONs ou assediando atletas na Vila Olímpica.
Favor informar ao COI se houver algum problema.
Para os atletas que participam do Programa de Apoio ao
Uniforme, aqueles com roupas da adidas podem coletar seus
uniformes de 10hs – 12hs de hoje. Nadadores podem também
coletar seus uniformes de 10hs – 16hs hoje no Condomínio 1, no
térreo.

Respostas do Rio 2016 às perguntas dos CONs
CON
BEL, UAE – Como os
ingressos de cortesia para
Ministros do Esporte para
a Cerimônia de Abertura
serão distribuídos? Como
estes ingressos podem ser
retirados se o Ministro do
Esporte não comparecer à
recepção antes da
cerimônia?
BEL – Tentativa de furto e
itens destruídos em nosso
apartamento. Isso
aconteceu quando os
atletas de ciclismo
chegaram com suas

Mensagem

Ingressos de cortesia para os Ministros do Esporte serão
entregues na recepção antes da cerimônia no Corcovado. Caso o
Ministro do Esporte não vá comparecer à recepção, os CONs
devem notificar dignitary.services@rio2016.com, copiando seu
representante de relações com os CONs para que os ingressos
possam ser entregues aos assistentes de dignitários.

O Rio 2016 vai continuar trabalhando com a segurança para
garantir que empreiteiros não estejam em locais onde não
deveriam estar. Além disso, também continuará se assegurando
que os empreiteiros sejam revistados quando saem dos
condomínios.
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CON

Mensagem

bicicletas.

BEL – É possível abrir mais
portões no terminal de
transporte?

CGO – Convidados com
credenciais transferíveis
devem usar transporte
público para chegar à
cerimônia de abertura.
Isso dificulta a chegada
deles ao estádio.
COK – Um de nossos
dignitários chegou hoje
pela manhã com um
passaporte diplomático;
entretanto, o fizeram
uma série de perguntas e
ele não foi tratado bem.
COK – Se algum atleta não
participar do desfile dos
atletas, essa vaga pode
ser preenchida por oficiais
de equipe?
CPV – Quando que os
ingressos de cortesia para
a cerimônia de abertura
estarão disponíveis para
Presidentes e Secretários
Gerais do CON, dignitários
e convidados do CON?
DEN – O escritório de
passes para convidados
vai fechar no dia da
Cerimônia de Abertura.
Como os CONs podem
obter passes
administrativos?

O Rio 2016 está se assegurando que mais pessoal para verificar
as esteiras de raio-x de bagagens esteja disponível visando
agilizar o processo de entrada. Para as cerimônias, pontos de
entrada diversos serão usados para garantir uma operação
tranquila.
Foi assinado um novo contrato de segurança para aumentar o
número de funcionários nas áreas de controle de pedestres
(PSAs), que deve vigorar a partir de quinta-feira.

Os convidados com credenciais transferíveis devem usar
transporte público. A equipe de relações com os CONs pode dar
assistência com relação às rotas do transporte público.

Este feedback foi passado à equipe de dignitários do Rio 2016.
Os CONs também devem assegurar que todas as informações
sobre dignitários foram incluídas no sistema de Chegadas e
Partidas (ADS).

Atletas que não irão desfilar não podem ser substituídos por
oficiais de equipe.

Por favor, consulte a apresentação da reunião de hoje no Rio
Exchange.

No dia 5 de agosto, o escritório de passes para convidados irá
funcionar com uma operação reduzida, apenas para gerenciar
passes administrativos.
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CON
GEO – Mais detalhes
solicitados sobre pré e pós
recepção dos Ministros do
Esporte.
GER – Serviço de
transporte na instalação
de vela chegou mais tarde
do que o agendado e
demorou mais do que o
tempo de viagem
estimado.
GER – Não há chuveiros
suficientes para os atletas
nas instalações de vela.
GER – O lounge dos
atletas na instalação de
hóquei é muito gelado.
GER – Um dos bancos da
instalação de hóquei
quebrou e os voluntários e
funcionários foram
ajudar, o que machucou
um de nossos atletas. Por
favor garantam que haja
melhor coordenação.
GER – O ônibus TA para
volei de praia para no
meio da rua para pegar
outros membros de
delegações.
GER – Os atletas têm que
estar presentes em uma
reunião técnica de vôlei
de praia na sexta-feira.
Vai haver ônibus
suficientes?
NZL, OMA – O Presidente e
o Secretário Geral do CON
estão hospedados em

Mensagem
O governo brasileiro irá oferecer dois veículos para Chefes de
Estado, Chefe de Governo e soberanos. Os CONs devem
providenciar transporte para Ministros de Esporte, já que eles
têm acesso aos serviços T3.

Esse feedback foi repassado à equipe de transporte do Rio 2016.

Há duas áreas na instalação de vela, com chuveiros disponíveis
apenas para atletas e oficiais. Uma dessas áreas está localizada
na área da praia (seis para homens e seis para mulheres). A
segunda área está localizada próximo ao outro ponto da
instalação de saída de barcos (nove para homens e cinco para
mulheres).
Esse feedback foi repassado às equipes de instalações do Rio
2016.

Esse feedback foi repassado às equipes de instalações do Rio
2016.

Esse feedback foi repassado à equipe de transporte do Rio 2016.

Esse feedback foi repassado à equipe de transporte do Rio 2016
para garantir que um número suficiente de ônibus esteja
disponível.
Transporte para a Cerimônia de Abertura para Presidentes e
Secretários-Gerais será fornecido a partir do hotel Windsor
Oceânico.
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CON
hotéis diferentes. Como
eles podem chegar à
cerimônia de abertura?
SMR – Como que os
membros da comitiva
podem chegar à
Cerimônia de Abertura
saindo do hotel?
SUI – Nossos atletas não
conseguiram levar para a
instalação de remo
garrafas com suas
próprias bebidas.
TPE – Existe algum
formulário disponível para
preencher solicitações de
passes de instalações de
treinamento (TVPs)?
TPE – Que procedimento
deve ser seguido para
porta-bandeiras que
queiram usar o serviço de
saída antecipada da
Cerimônia de Abertura?
TPE – Podemos obter mais
informações sobre o
transporte para a
cerimônia de abertura
para atletas saindo da
instalação de tiro com
arco?

Mensagem

Os membros da comitiva devem usar transporte público, já que
portarão um ingresso de espectador. É importante lembrar que
os membros da comitiva não receberão ingressos gratuitos para
as cerimônias.
Todos os atletas e oficiais do CON devem poder entrar nas
instalações com bebidas. Esse feedback foi passado à equipe de
segurança do Rio 2016.

Formulários estão disponíveis no Centro de Informações
Esportivas. Por favor, consulte também as quotas específicas
descritas na política de TVP.
É esperado que o porta-bandeira participe da cerimônia até o
fim, mas ele pode sair mais cedo (após sua delegação ter
desfilado). Os CONs devem informar seu representante de
relações com os CONs com antecedência se o porta-bandeira irá
sair mais cedo, de modo que um substituto possa ser arranjado.

Os atletas devem voltar para a Vila Olímpica antes da saída dos
ônibus começar. Se a delegação já tiver saído, esses atletas irão
na onda seguinte.

Próxima reunião
Dia e horário

Quinta-feira, 4 de agosto às 7h30
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Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de acompanhamento
Data e Hora

Quinta-feira, 04 de agosto, 07h30

Representantes do Rio 2016

Mario Cilenti, Daniel Merkley, Craig Holland, Lenny Abbey,
Bernardo Alvarenga, Vassia Mazanitou, Julia Silla e Paul Neaum

Representantes do COI

Toshio Tsurunaga

Comunicados do Rio 2016
Tópico

Mensagem
•

Cerimônias

Esporte

Vila Olímpica

Atletas e oficiais que irão desfilar na Cerimônia de Abertura
devem partir da Vila Olímpica para o Estádio utilizando os
ônibus providenciados pelo Rio 2016. Não há opções
alternativas disponíveis.
• Atletas não necessitam de passe para desfilar. O número de
passes para outros oficiais foi comunicado durante as
Reuniões de Registro das Delegações (DRMs).
• A ordem do desfile segue a ordem alfabética dos países de
acordo com o alfabeto em português e está disponível no Rio
Exchange.
• A localização das zonas de embarque não depende dos
condomínios em que os CONs estão alocados.
• A partir das 15h de hoje, o kit da delegação dos CONs estará
disponível na recepção do Centro de Serviços aos CONs.
• Informações para os Presidentes e Secretários Gerais dos
CONs está disponível no Rio Exchange.
• Os CONs devem assegurar que atletas estão concluindo
processos médicos e de pesagem. Informações estão
disponíveis no Centro de Informações Esportivas (SIC)
• O treinamento de golfe inicia amanhã (7h-12h). Os horários
devem ser reservados no Centro de Informações Esportivas.
• Questões específicas sobre instalações devem ser tratadas
diretamente nas respectivas instalações.
• Reunião do COI para os médicos das equipes: 14h na Sala de
Reuniões dos Chefes de Missão.
• Tour do COI para a imprensa: 14h – 18h.
• Briefing de segurança: 18h (Centro de Serviços aos CONs).
• Lembramos aos CONs que, ao entrar no refeitório principal,
as bolsas deverão ser deixadas na área de checagem.
O escritório de passes para convidados estará aberto amanhã
apenas para portadores de passes administrativos (não haverá
1

Tópico

Mensagem
passes para convidados no dia 05 de agosto)

Comunicados do COI
Tópico

Mensagem
A Regra 50 deve ser respeitada nas cerimônias. Propaganda
religiosa, política ou comercial não é permitida.

Cerimônias

Formulários de porta-bandeiras que ainda não foram entregues
devem ser submetidos e a checagem de uniformes deveria ter
sido realizada até às 12h de hoje no Escritório do COI no Centro
de Serviços aos CONs.
Folhetos estão disponíveis nos escaninhos dos CONs para portabandeiras irem ao salão de beleza da P&G na Praça da Vila de
11h – 17h de amanhã. O atendimento será por ordem de
chegada.
Checagem completa de segurança será feita antes da reentrada
na Vila Olímpica depois da cerimônia.

Respostas do Rio 2016 às perguntas dos CONs
CON
BEL – Problemas com
limpeza e refeiório
principal - Gel
antisséptico não está
sendo fornecido.
BEL – A temperatura da
sauna precisa ser
aumentada.
BEL – Uma medalhista
olímpica foi informada
que havia se classificado
para os Jogos. 24 horas
mais tarde, foi informada
que não tinha se
qualificado e ontem foi
informada que tinha se
qualificado novamente.
Isto tem um impacto

Mensagem
Profissionais adicionais, equipe reforçada de supervisão, número
maior de funcionários e treinamentos adicionais estão sendo
fornecidos para melhorar os serviços de limpeza.
Feedback sobre o refeitório principal foi fornecido às equipes de
Alimentos e Bebidas e da Vila Olímpica do Rio 2016. O Rio 2016
reiterou à equipe de Limpeza e Resíduos para reabastecer gel
antisséptico regularmente.
A temperatura da sauna foi aumentada para 70ºC.

O COI irá relatar este feedback à equipe de esportes do COI e
este tema será incluído no interrogatório.
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CON
emocional sobre os
atletas.
BEL – Dificuldades para
reserva de treinamento
de tênis.
CAN – Dois ciclistas foram
da Vila até o Parque
Olímpico sem serem
checados.
CAN – É possível obtermos
mais detalhes sobre os
itens a serem distribuídos
aos atletas na Cerimônia
de Abertura?
CAN, POL – Ontem dois
tratadores utilizaram o
Sistema de TA e entraram
na Vila com seus passes
para os estábulos.
Acesso ao Sistema de TA
da Vila para os
tratadores.
DJI – Os tempos de espera
na Policlínica pode ser de
até dois dias. Os atletas
devem ter prioridade
sobre outros pacientes.
DJI, FRA, GUM, RSA, SLO –
O Sistema de transporte
não está funcionando. As
reservas não estão
funcionando, há atrasos
nos horários de retirada
de veículos, os motoristas
não estão familiarizados
com as rotas e não
atendem os telefones.
Problemas com os turnos
de trabalho dos
motoristas.

Mensagem

O feedback foi repassado à equipe de esportes do Rio 2016.

O feedback foi fornecido à equipe de segurança do Rio 2016.

Estes itens não terão qualquer marca e seu uso é opcional.

O feedback foi passado à equipe de Segurança do Rio 2016.
Os grooms possuem TA em suas credenciais mas devem utilizar
um passe para convidados na entrada principal para entrar na
Vila Olímpica. Sugere-se que eles viagem de taxi ou veículo
dedicado do CON.
O sistema Policlínica funciona através de um sistema de
reservas. Os atletas serão priorizados, mas também é solicitado
que os Delegados do CON utilizem os serviços apenas quando
absolutamente necessário.

O feedback foi passado à equipe de Transportes do Rio 2016.
O Rio 2016 está trabalhando em conjunto com a empresa que
fornece os motoristas para garantir que o transporte funcione
melhor.

Ônibus para as
conferências de imprensa
não estão funcionando
para os atletas.
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CON
Fila de 45 minutos ontem
para os veículos de T3.
FRA – Os Assistentes dos
CONs estão tendo
problemas para conseguir
os vouchers de refeição e
não estão sendo bem
cuidados.
GAB – Quando o suporte
das bandeiras será dado
aos porta-bandeiras?
GUA – Haverá assentos
para atletas e oficiais
depois que eles
desfilarem?

GUA – Qual é o tempo
estimado para o Desfile
dos Atletas?

GUM – Será possível
partidas antecipadas aos
porta-bandeiras?

GUM – Fumantes na Vila
Olímpica.
IND – Há uma política de
ingressos para os
delegados que não irão
desfilar na Cerimônia de
Abertura?
JPN – Operação do
refeitório principal antes,
durante e depois da
cerimônia de abertura.
NZL – Uma série de
questões referentes à
rotulagem (e ausência de

Mensagem

Este feedback foi passado à equipe de força de trabalho do Rio
2016 e estamos trabalhando para melhorar esta situação.

Não será fornecido suporte de bandeiras aos porta-bandeiras.
Não haverá assentos oficiais mas atletas e oficiais podem sentar
no campo do estádio durante a cerimônia.
O tempo irá variar de um CON para o outro, dependendo de sua
ordem no desfile. CONs devem contactar o seu representante do
time de Relações para obter mais detalhes.
O tempo estimado de que os atletas permanecerão de pé na
cerimônia varia entre 1h17 e 2h38. Este tempo pode variar para
os porta-bandeiras. É permitido que os atletas se sentem campo
do estádio durante a cerimônia.
Sim, funcionários estarão à postos para esta finalidade. Os CONs
devem informar seu representante de relações se este será seu
caso para que o número de funcionários à postos possa ser
planejado de acordo.
Os primeiros 39 porta-bandeiras irão separadamente para o
estádio. O restante viajará com sua delegação.
Há espaços reservados para fumar em cada condomínio. Os CONs
podem contactar o centro residencial de seus condomínios para
mais informações.
Não há ingressos para oficiais que não irão desfilar, apenas para
os atletas que não desfilam. Por favor, devolva quaisquer passes
de desfile que não forem utilizados para a recepção do Centro
de Serviços aos CONs até às 14h do dia 5 de agosto.
O refeitório principal vai oferecer um sistema de refeições
rápidas e mais espaço será criado para garantir um acesso mais
fácil e mais rápido.
Essa questão foi discutida ontem com a Sappore.
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Mensagem

rotulagem) de alimentos
no refeitório principal.
RSA – Os serviços da Vila
Olímpica estarão
funcionando normalmente
durante a Cerimônia de
Abertura?
RSA – Os bastões de selfie
poderão ser utilizados na
Cerimônia de Abertura?

A maioria dos serviços da Vila Olímpica estará funcionando como
de costume durante a Cerimônia de Abertura. Exceções são o
Sistema de Transporte Interno (IVTS), que deixará de funcionar
às 15h e será retomado quando o último ônibus partir da Vila
Olímpica para o estádio. O refetiório principal servirá um menu
limitado.
Um telão estará disponível na Praça da Vila para os residentes
assistirem a Cerimônia.
Os bastões de selfie não são permitidos durante o desfile da
Cerimônia de Abertura.

Próxima reunião
Data e horário

Sábado, 06 de agosto às 7h30.
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Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de acompanhamento
Dia e horário

Domingo, 7 de agosto às 7h30

Representante do Rio 2016

Mario Cilenti, Daniel Merkley, Lenny Abbey, Wagner Franco,
Otto Schug e Aurélie Berak

Representante do COI

Toshio Tsurunaga

Comunicados do Rio 2016
Tópico
Esporte

Ingressos

Segurança

Transporte

Vila Olímpica

Mensagem
Sala de observação de esporte (SVR) no Centro de BoasVindas (7h às 22h).
Ingressos para atletas de diferentes disciplinas (DDA):
• Solicitações disponíveis a partir das 17h dois dias antes do
evento até as 11h do dia antes do evento.
• Coleta de ingressos:
o 19h – 20h – no dia anterior
o 7h – 9h – no dia do evento
o Redistribuição de ingressos não coletados às 9h
Ingressos para família e amigos dos atletas (AFF):
• O número de identificação do atleta possui de 8 a 10 dígitos
(excluindo os 0’s no início).
• Para o revezamento de natação – o agendamento é ligado ao
CON e não ao nome do atleta.
• Para assistência, os CONs podem ligar para 2016 8350.
• Relatório diário enviado por e-mail para representantes de
segurança de cada CON.
• Os serviços DDA não devem ser usados como transporte para
recreação.
• É recomendável entrar em contato com o motorista dedicado
meia hora antes da partida, assim como compartilhar os
planos para o dia e programar horários para as refeições.
• Não é permitida a entrada de veículos de ciclismo na entrada
principal e bicicletas devem entrar/sair através do Centro de
Boas-Vindas.
• Portadores de passes para convidados do CON devem ser
acompanhados durante todos os momentos enquanto na zona
residencial.
•

1

Comunicados do COI
Tópico

Mensagem

Alimentos e Bebidas

O COI solicitou uma auditoria da variedade de comida no
restaurante principal.

Respostas do Rio 2016 às perguntas dos CONs
CON
ANG, CHN, GBR, GEQ, ISV,
KEN – O sistema de
transporte não está
funcionando. Enviamos as
escalas e o motorista foi
avisado com
antecedência, entretanto,
ainda há muitos atrasos
ou então casos onde o
motorista não aparece. Os
motoristas não sabem
como usar o GPS e nem
conhecem as rotas.
Motoristas dedicados
diferentes em dias
diferentes. Podemos
manter o mesmo
motorista?
ARG, COL – Podem ser
fornecidos mais passes de
desfile para oficiais nas
cerimônias de abertura e
encerramento?
BEL – É possível sabermos
a política de pessoal de
limpeza fechando e
trancando portas
novamente após a
limpeza?
BEL – Problemas com o
piso do badminton na
instalação.
BRN – Problemas com arcondicionado, vasos
sanitários e água quente
não estão sendo

Mensagem

O Rio 2016 está trabalhando para reforçar o uso do GPS, assim
como para garantir que o GPS seja ligado assim que o check-out
for feito e que o motorista saiba usá-lo. Pedimos que os CONs
sempre repassem feedback imediato à equipe de transporte.
A equipe de transporte do Rio 2016 está trabalhando na
redefinição do processo operacional para escalas de motoristas.
Os CONs devem ter recebido os nomes e números de telefone de
seus motoristas. Por favor consulte o pessoal do estacionamento
P3 em caso de dúvidas ou problemas. Motoristas dedicados
foram alocados para os CONs; entretanto, em casos de atrito e
de não comparecimento, motoristas de contingência serão
alocados. A equipe de transporte do Rio 2016 está trabalhando
para uma melhor comunicação com os CONs nesses casos.

O foco das cerimônias deve permanecer nos atletas; os oficiais
que acompanham a delegação estão lá para ajudar com as
operações da cerimônia.

A Cleanevent tomou nota disso. A política de trancamento de
portas após a limpeza existe e nós estamos trabalhando para
assegurar pessoal de supervisão propriamente treinado.
Este feedback foi repassado à equipe da instalação e eles estão
trabalhando para resolver isso.
Estas questões estão recebendo respostas das equipes de
manutenção aos poucos. O Rio 2016 lamenta qualquer atraso no
serviço.
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Mensagem

resolvidos.
BRN – Comida halal –
quantidade e qualidade
no restaurante principal
tem que ser revista.
CAN – Longas filas para o
transporte T3 para os
nadadores voltarem para
a Vila após a competição.
CAN – Com os atrasos que
estão acontecendo para
tênis, os horários das
refeições podem ser
estendidos?
CAN, NED – Vai haver
outra reunião de
acompanhamento com os
nutricionistas?
CHI – Houve um furto em
nosso apartamento
ontem. Fomos informados
que deveríamos ir à
delegacia de polícia fora
da Vila Olímpica.
CHN, GEQ – Não foi
fornecido transporte
ontem para atletas que
passaram pelo controle de
doping nas instalações de
tiro e esgrima quando o
sistema de TA havia
encerrado. Não havia
nenhum veículo do CON
no local ou próximo à
instalação.

Este feedback foi passado à equipe de Alimentos e Bebidas do
Rio 2016.
Este feedback foi anotado e o transporte será ajustado em
conformidade. O Rio 2016 também gostaria de solicitar aos
líderes de equipe e técnicos que continuem a reportar esses
problemas nas instalações.

Esse feedback foi repassado à equipe da instalação.
Discussões estão em curso sobre uma reunião de
acompanhamento com o time de Alimentos e Bebidas do Rio
2016.

O Rio 2016 está estudando a possibilidade de haver uma unidade
de polícia civil dentro da Vila Olímpica.

Uma vez que o sistema de TA tenha parado, se algum veículo do
CON estiver disponível na instalação, este deve ser usado para
levar o atleta de volta para a Vila Olímpica. Caso nenhum
veículo do CON esteja disponível, o Rio 2016 irá transportar o
atleta de volta para a Vila Olímpica.
A equipe de transporte vai reforçar esta mensagem com as
equipes das instalações.

Os edredons podem ser levados para casa; entretanto, é
fornecido um edredom por residente. A equipe do Rio 2016 não
é elegível para receber o edredom, já que uma porção de nosso
estoque deve permanecer para os Jogos Paralímpicos.
GBR usou o call center ontem e a equipe de ingressos do Rio
GBR, USA – Problemas
2016 conseguiu resolver o problema. O treinamento de pessoal
com ingressos para família de bilheteria foi reforçado e o Rio 2016 vai providenciar um
e amigos devido à falta de documento em português para assistir a família e os amigos dos
treinamento do pessoal
atletas no processo de coleta. Os CONs devem entrar em contato
das bilheterias.
com a equipe de ingressos do Rio 2016 caso seja necessária
assistência.
COL – Os atletas podem
levar os edredons do Rio
2016 para casa?
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CON
GBR – Após a prova de
ciclismo de estrada
ontem, não havia
segurança presente ao
longo da praia ou no final
da corrida.
GBR, GER, NED, USA e
VEN – Quantidade
insuficiente de pessoal de
lavanderia está causando
atrasos. Bolsas perdidas e
atletas entrando na
lavanderia para procurar
bolsas. O sistema não está
operando com eficiência.
GER – Melhor sinalização
no Parque Olímpico é
necessária para auxiliar
motoristas e CONs.
ISV –Serviços de
lavanderia, troca de
toalhas e de roupas de
cama não estão
funcionando de acordo
com os horários.
KEN – Quando nos
aproximamos das
instalações de rugby,
basquete e hóquei ontem,
o mais próximo que
podemos estacionar com
os veículos dedicados foi
a 5km do local.
MEX – Nosso time de
futebol chegará a Brasilia
amanhã as 9h mas não
terá acesso aos seus
quartos até as 15h. Eles
poderiam ter acesso mais
cedo?
PNG – É possível
reembolso para ingressos
não usados de AFF?
RSA – Processo de
substituição tardia de
atleta (LAR) para futebol

Mensagem

A segurança do Rio 2016 tomou nota deste problema.

Bolsas desaparecidas quase sempre não foram perdidas (elas são
recuperadas em alguma etapa do processo). Para auxiliar na
localização de bolsas de lavanderia desaparecidas, o Rio 2016
recomenda que delegados tirem uma foto de sua etiqueta de
lavanderia. Isso irá reduzir a necessidade dos donos das bolsas
eles mesmos irem procurar pelas bolsas e irá dar velocidade ao
processo de recuperação de bolsas desaparecidas.
Serão fornecidos mapas aos motoristas dedicados (estes também
podem ser encontrados no guia de VAPP). Eles também possuem
um mapa em seus telefones dedicados.

A Cleanevent tomou nota disso.

Um serviço de transporte está disponível do estacionamento
para as instalações a cada 15 minutos. A comunicação com o
centro de transporte de Deodoro for reforçada para assegurar
que isso está mais claro. Para mais informações, por favor,
compareça ao balcão de transporte no Centro de Serviços aos
CONs.

Por favor fale com a equipe de Relações com os CONs.

Não há obrigação de compra de ingressos pelo programa de AFF.
Entretanto, uma vez comprados, não haverá reembolso.
Esse feedback foi repassado à equipe de serviços médicos do Rio
2016.
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CON
– A federação
internacional solicitou um
exame como parte do
processo de LAR, o que
causou atrasos para
adicionar os dados ao
sistema devido ao tempo
que demorou para o
exame ser recebido da
policlínica. Este tempo
pode ser reduzido?
SOL, USA – Nem todos os
quartos estão sendo
limpos e há
inconsistências, mesmo
levantando estas questões
com a equipe de limpeza.
Parece que não há
certeza sobre quem está
no comando disso.
A equipe de limpeza pode
finalizar suas tarefas até
as 20h para que não
incomodem atletas?
SOL - Partes do teto
caíram em nossos
apartamentos. Pode-se
assegurar que não há
problemas de estrutura da
construção?
TPE – Não temos certeza
sobre quando devemos
solicitar comida com
antecedência para as
instalações?
USA – É preciso atenção
continua no restaurante
principal.

Mensagem

Mais equipe de supervisão foi contratada pelo Rio 2016 e está
recebendo treinamento. O Rio 2016 reconhece o problema
principal como sendo a falta de pessoal de supervisão
qualificado. Estamos tratando isso, organizando mais pessoal de
supervisão e implantando a solução o mais rápido possível.
A equipe da Vila do Rio 2016 passou tempo considerável nas
lavanderias observando o processo.

Já houve o conserto disto e já foi confirmado que a estrutura do
prédio é completamente segura.

Estes serviços foram definidos em conjunto com as federações
internacionais relevantes e foram descritos no Manual dos
Chefes de Missão. Os atletas também têm permissão para levar
sua própria comida para as instalações.
A equipe de Alimentos e Bebidas do Rio 2016 tomou nota disso.

Próxima reunião
Dia e horário

Terça-feira, 9 de agosto, às 7h30
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Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de acompanhamento
Dia e horário

Terça-feira, 9 de agosto de 2016

Representantes do Rio 2016

Renato Ciuchini, Alexandre Techima, Mario Cilenti, Daniel
Merkley, Lenny Abbey e Wagner Franco

Representantes do COI

Presidente Thomas Bach, Pere Miró e Toshio Tsurunaga

Comunicados do Rio 2016
Tópico
Alimentos e Bebidas

Controle de Doping

Clima

Ingressos

Operações de imprensa

Relações e Serviços com
os CONs

Segurança

Mensagem
Uma reunião de acompanhamento da área de Alimentos e
Bebidas acontecerá as 11h no dia 10 de agosto no restaurante
principal. CONs interessados devem se inscrever na recepção do
Centro de Serviços aos CONs.
As equipes de controle de doping, esporte e transporte do Rio
2016 estão alinhadas para oferecer transporte de retorno à Vila
para atletas que passaram pelo controle de doping caso o
Sistema TA não esteja mais operando ou os veículos do CON não
estejam disponíveis no local.
• Ocorreram alguns incidentes no restaurante principal devido
aos ventos fortes de alguns dias atrás. A estrutura da tenda
está totalmente de acordo com os padrões internacionais. Já
foram feitos os reparos necessários.
• Mais ventos fortes são esperados para esta tarde. A
velocidade dos ventos está sendo monitorada. Para ventos
acima de 80 kilômetros por hora (km/h), será feita uma
evacuação.
Uma carta em português foi enviada aos CONs ontem. A carta
pode ser usada para explicar o programa de ingressos para
família e amigos de atletas (AFF) para os funcionários da
bilheteria.
Todos os atletas têm que passar pela zona mista após a
competição (mas não são obrigados a dar entrevistas).
Estão sendo enviadas mensagens de texto em inglês e francês
para os telefones celulares dados pelo Rio 2016, em casos de
situações de emergência. Os CONs que não estiverem recebendo
essas mensagens devem informar a seu representante de
relações com os CONs.
• O Rio 2016 continua a trabalhar para combater os roubos na
Vila Olímpica. Estão ocorrendo checagens em funcionários
1

Tópico

Transporte

Vila Olímpica

Mensagem
terceirizados e força de trabalho que deixam os condomínios
e a Vila Olímpica. O Rio 2016 recomenda que os CONs
reportem todos os roubos ao centro residencial ou que usem
o número de emergência para incidentes de segurança (2022
5700). Uma decisão será tomada hoje em relação à presença
de uma unidade de polícia dentro da Vila.
• Caso os CONs queiram presentear funcionários terceirizados
ou a força de trabalho do Rio 2016, isto deve ser feito fora
da Vila Olímpica.
• Um briefing de segurança acontecerá as 7h30 no dia 10 de
agosto no Centro de Serviços aos CONs. CONs interessados
devem se inscrever na recepção do Centro de Serviços aos
CONs hoje.
Transporte para atletas de diferentes disciplinas (DDAs) – para
tiro com arco, vôlei de praia e vela o mesmo transporte
dedicado será usado. Para outros esportes, um serviço dedicado
de transporte DDA será oferecido, ou pode ser feito o uso de
transporte público.
Mais recursos foram disponibilizados e mais empresas foram
contratadas para a limpeza. Uma empresa adicional para a
limpeza iniciará os serviços amanhã.
Os CONs podem perguntar em seu centro residencial sobre os
locais para lavagem de bicicletas na Vila Olímpica. Por favor,
colabore para que as bicicletas só sejam lavadas nestas áreas.
O entretenimento musical da Praça da Vila foi cancelado para
garantir que atletas possam descansar. Uma opção alternativa é
o Centro de Entretenimento.
De acordo com a política da Vila para fumantes e por razões de
segurança, membros das delegações não podem fumar nos
telhados dos prédios. Existem áreas reservadas para fumantes
(consulte a apresentação da reunião de hoje para confirmar
estes locais).

Comunicados do COI
Tópico
Assédio sexual

Segurança

Mensagem
Os CONs devem informar aos membros de sua delegação sobre as
sérias consequências para assédio sexual de qualquer tipo no
Brasil.
As recomendações de segurança feitas ao Rio 2016 incluem
buscas em áreas específicas da Vila Olímpica. Reforço na
segurança já foi solicitado para todos os condomínios.
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Respostas do Rio 2016 às perguntas dos CONs
COM
AUS – É possível que os
agentes de controle de
doping acompanhem
atletas de esportes
coletivos para que eles
voltem para a Vila
Olímpica com o seu time?
AUS – Pode haver alguma
consideração em relação
à quando os atletas irão
competir e quando irá
ocorrer o controle de
doping?
AUS – Problemas de
lavanderia.
CAN – Problema de
transporte após controle
de doping na instalação
de hóquei.
CAN - O ônibus de hóquei
estava 40 minutos
atrasado no caminho para
a instalação.
Está demorando algumas
horas para retornar à Vila
saindo das competições
de basquete.
COK – Algumas vezes não
há ônibus TA disponíveis
quando as competições
terminam.
COK – Inconsistência no
processo de checagem de
segurança.
COK – Pode ser
considerada a
implantação de um
transporte circular em
Deodoro para evitar a

Mensagem

O Rio 2016 não possui recursos suficientes nas instalações para
permitir que a equipe de doping acompanhe atletas de volta
para a Vila Olímpica.

Quando possível, isto será levado em consideração.

14 pessoas da equipe da Vila Olímpica foram treinadas para
auxiliar no gerenciamento dos serviços de lavanderia.
O Rio 2016 está trabalhando para reforçar que, caso o sistema
TA não esteja mais operando e caso não haja nenhum veículo do
CON disponível no local, deve ser fornecido transporte pelo Rio
2016 para o atleta após este ter passado pelo controle de
doping.

Feedback repassado à equipe de transporte.

Isto está sendo monitorado. Entretanto, algumas vezes o design
da instalação dificulta haver ônibus adicionais.

Feedback anotado.
Um serviço de transporte está disponível no estacionamento
compartilhado da zona sul de Deodoro para todas as instalações
exceto as de tiro e de hipismo, que possuem estacionamentos
dedicados. Os membros da delegação também têm a opção de
andar de uma instalação para a outra dentro do Parque Olímpico
3
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Mensagem

necessidade de voltar à
Vila Olímpica quando
queremos acessar outras
instalações na mesma
área?
COK – O COI pode
providenciar passes extras
de desfile para os oficiais
na Cerimônia de
Abertura? Particularmente
para países menores.
COK, DJI – Motoristas
dedicados não estão
disponíveis à noite.
DJI – Podem ser
oferecidos mais recursos
financeiros para dar
suporte aos CONs
menores?
DJI – Os funcionários de
transporte não estão a
par do serviço de DDA.
DJI – Pode haver mais
flexibilidade para que o
Chefe de Missão viaje com
seus atletas no sistema
TA?
GEQ – O presidente do
CON possui um motorista
dedicado mas ele não
consegue encontrá-lo
quando necessário.

de Deodoro.

O COI irá analisar esta solicitação para Jogos futuros;
entretanto, o número de passes para oficiais é limitado para
garantir uma melhor experiência para os atletas e minimizar o
tempo de duração do desfile.
Motoristas dedicados estão disponíveis 9 horas por dia, incluindo
uma hora de descanso. O sistema T3 ou táxis podem ser usados
quando o motorista dedicado não estiver disponível.
COI – O orçamento para a solidariedade olímpica foi aumentado.
USD400 milhões estão disponíveis para dar suporte aos atletas de
países menores ou em desenvolvimento. Por favor fale com Pere
Miró sobre sugestões individuais.
Já foi colocada sinalização no local. Por favor consulte a
apresentação de hoje para verificar a zona de embarque.

Os Chefes de Missão têm acesso ao sistema TA. Isto foi passado
para a equipe de transporte do Rio 2016.

Por favor compareça ao balcão de informações olímpicas em um
dos hotéis da família olímpica. Os motoristas podem trabalhar
por 9 horas, incluindo 1 hora de descanso.

GEQ – Há pessoas
entrando no Centro de
Boas-Vindas sem passar
pelo raio-x.

Este feedback foi recebido pela equipe de segurança do Rio
2016.

MRI – O circuito de
mountain bike só ficará
aberto para treinamento,
três dias antes da
competição. Esse período

Isto é ditado pela Federação Internacional devido aos aspectos
técnicos do percurso (homologação, que será feita em 16 de
agosto).
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Mensagem

pode ser estendido?
NED – O médico da equipe
não pôde deixar a Vila
Olímpica rápido para uma
emergência devido a
atrasos para localizar o
motorista. Os motoristas
podem esperar nos
condomínios para agilizar
o processo?
NED – Problemas com
limpeza nas instalações
sanitárias na arena de
volêi de praia.
NED – É preciso reunir os
CONs para garantir que as
dificuldades que tivemos
no Rio não aconteçam
mais.

O Rio 2016 discutiu sobre isso mas decidiu que não seria possível
devido ao aumento do número de pessoas na Vila e suas
consequências. O Rio 2016 irá rever esta decisão.

Este feedback foi repassado à equipe das instalações.

COI – Uma avaliação do COI irá acontecer após os Jogos
Olímpicos. Todas as partes interessadas serão convidadas para
dar feedback.

Próxima reunião
Dia e horário

Quinta-feira, 11 de agosto, às 7h30.
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Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de acompanhamento
Dia e horário

Quinta-feira, 11 de agosto, às 7h30

Representante do Rio 2016

Mario Cilenti, Daniel Merkley e Lenny Abbey

Representante do COI

Toshio Tsurunaga

Comunicados do Rio 2016
Tópico
Chegadas e Partidas
Conduta sexual
Ingressos
Logística
Segurança

Transporte

Mensagem
Parte do trajeto para o aeroporto internacional foi fechada de
4h às 10h.
Os CONs devem se assegurar que as informações de partidas
estão atualizadas no sistema de chegadas e partidas (ADS).
Uma carta sobre conduta sexual no Brasil está disponível no Rio
Exchange.
Problemas recentes com revenda de ingressos (cambistas). Os
CONs devem aderir ao Acordo de Venda de Ingressos (TSA).
É recomendável que os CONs evitem usar serviços de courier no
Brasil.
Unidade de polícia disponível diariamente dentro da Vila
Olímpica (14h – 18h). Os CONs também podem utilizar o número
de incidentes de segurança: 2022-7500.
Os CONs podem coletar cartões de upgrade no Centro de
Serviços aos CONs, a partir das 18h, para permitir que os
motoristas dedicados dos CONs acessem a Vila Olímpica. Os
motoristas não terão acesso a refeições dentro da Vila.
Solicitações de transporte (RFT) de serviço T3 estão agora
disponíveis 24 horas por dia.
Mapas das instalações para serviços para atletas de disciplinas
diferentes (DDA) estão disponíveis no Rio Exchange.
Nova empresa de limpeza começa a prestar serviços hoje.

Vila Olímpica

Nova empresa de gerenciamento de lavanderia (Atmosfera)
inicia os serviços hoje.
Os veículos de ciclismo devem ser estacionados no
estacionamento P3 CYC (confira a apresentação de hoje para ver
a localização correta).
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Comunicados do COI
Tópico
COI

Controle de Doping

Mensagem
Uma sessão de perguntas e respostas com o presidente do COI
sobre jogo justo, acontecerá amanhã às 20h, no espaço do COI
no restaurante principal. Informações estarão disponíveis nos
escaninhos dos CONs.
Nem todos os treinamentos/competições podem ser levados em
consideração quando agendados testes de controle de doping;
entretanto, para esportes em que é apenas possível treinar em
um dia e horário específicos, os CONs devem informar à equipe
de controle de doping na Policlínica e ao oficial de controle de
doping.

Respostas do Rio 2016 às perguntas dos CONs
CON
BEL – É preciso assegurar
que o transporte
agendado parta e chegue
a tempo (Lagoa).
DJI – Pode ser dada mais
flexibilidade aos ingressos
DDA para garantir que os
estádios fiquem cheios?
GBR – Pode ser oferecido
mais transporte para
atletas espectadores para
as competições de
maratona aquática nos
dias 15 e 16 de agosto?
GBR, ZAM – Filas grandes
na entrada da Vila
Olímpica pelo terminal de
transporte devido à falta
de pessoal de segurança
quando há um grande
número de atletas
retornando.
GER – Aguardando pela
minuta da reunião de
segurança de ontem.

Mensagem
O Rio 2016 está monitorando isto e trabalhando para assegurar
que medidas adequadas estão sendo tomadas.
O Rio 2016 está trabalhando para garantir que haja mais
ingressos DDA disponíveis. Quaisquer ingressos DDA solicitados
devem ser usados.

O Rio 2016 está verificando esta possibilidade.

As equipes de segurança e transporte do Rio 2016 estão
trabalhando juntos para garantir que as máquinas de raio-x
sempre tenham pessoal suficiente nos horários de pico.

Preocupações relacionadas à segurança física e ao controle de
segurança foram levantados durante a reunião de segurança. As
recomendações incluem a checagem completa de credenciais e
mais consistência nas checagens de segurança.
As medidas de acompanhamento incluem:
• Novo pessoal de segurança acompanhado de pessoal de
2

CON

Mensagem
•
•

GHA – O pessoal da
limpeza novamente não
está trancando as portas
depois de limparem os
apartamentos.
LCA – Levou 4 horas para
nossos velejadores
voltarem da instalação de
vela ontem.
NOR – Condensação no
chão na instalação de
handball no Parque dos
Atletas.
PNG – Confusão de
assentos para titulares de
ingressos DDA nas
instalações.
USA – Há alguma política
do Rio 2016 para pessoas
que apertem os alarmes
de incêndio em situações
que não sejam de
emergência?
USA – Os motoristas de
ônibus podem ter mais
cuidado ao dirigir na Vila
Olímpica, particularmente
nas faixas de pedestre?

segurança com mais experiência.
Cartazes específicos por instalação sobre checagem de
segurança.
Unidade de polícia na Vila Olímpica a partir de amanhã (14h
às 18h).

Os CONs podem entrar em contato através do e-mail
secfcc@rio2016.com ou pelo número 2016 1100 para reportar
incidentes de segurança nas instalações e pelo número 2022
7500 para incidentes de segurança dentro da Vila Olímpica.
O Rio 2016 vai reforçar isto com a equipe de limpeza. A política
é que portas que estavam destrancadas antes da limpeza
permaneçam destrancadas e que portas trancadas permaneçam
trancadas pós-limpeza.
Os CONs devem se assegurar que as portas principais de acesso
aos apartamentos estejam sempre trancadas quando os
ocupantes não estiverem presentes.
A equipe de transporte do Rio 2016 está ciente disto e
trabalhando para garantir que todos os ônibus estejam em pleno
funcionamento.
Este problema foi resolvido e a equipe da instalação está
monitorando a situação para garantir que mais problemas não
ocorram.
Este feedback foi repassado às equipes das instalações. Note que
não há assentos reservados para DDA no Riocentro.
Isto é contra a lei no Brasil e os infratores responderão por isto.
Os problemas de ontem no Condomínio 5 estão sendo
investigados. Os CONs devem tirar uma foto/identificar
indivíduos e reportar ao seu centro residencial se possível.

O Rio 2016 irá reforçar isso com os motoristas.

Próxima reunião
Dia e horário

Sábado, 13 de agosto às 7h30
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Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de acompanhamento
Data e horário

Sábado, 13 de agosto, 7h30

Representates do Rio 2016

Mario Cilenti e Lenny Abbey

Representates do COI

Toshio Tsurunaga

Comunicados do Rio 2016
Tópico
Chegadas e Partidas

Esporte

Ingressos
Tochas

Mensagem
Todos os dados devem ser inseridos no Sistema de Chegadas e
Partidas (ADS). Para partidas ao Aeroporto Santos Dumont
(SDU), o a equipe de Chegadas e Partidas deve ser informada
com 48 horas de antecedência.
A piscina de nado sincronizado do Maria Lenk está verde devido
ao baixo nível de alcalinidade, o que permanecerá até o final
dos Jogos. Isto não tem quaisquer efeitos prejudiciais sobre a
saúde dos atletas, e a FINA deu sua aprovação. Os níveis de
cloro das piscinas estão sendo monitorados.
O treino de natação em águas abertas em Copacabana não
estará disponível hoje, devido a danos no barco de apoio
(pontão). Os atletas ainda pode treinar em outros locais de
treinamento dedicados.
15 ônibus foram agendadas entre a Vila Olímpica e a instalação
de atletismo a cada 15 minutos. A equipe de transporte está
monitorando esta operação de perto. Um serviço de transporte
para atletas de diferentes modalidades (DDA) também está
disponível.
Lembramos aos CONs que os atletas devem passar pela zona
mista, mesmo que não queiram conversar com a mídia.
Uma rota alternativa será utilizada da Vila Olímpica para a
Marina da Glória para a maratona das mulheres. Os líderes de
equipe devem informar o Centro de Informações Esportivas
(SIC), o horário de transporte preferido para chegar à
instalação. O local estará fechado para veículos com VAPP a
partir das 22h do dia 13 de agosto e de 8h às 0h no dia 14 de
agosto.
Os ingressos de DDA devem ser coletados até às 21h no dia
anterior e até às 9h no dia do evento. Dúvidas podem ser
dirigidas ao e-mail: dda@rio2016.com.
As tochas podem ser coletadas na recepção no Centro de
Serviços aos CONs de 16 a 20 de agosto.
1

Tópico
Transporte
Segurança

Serviços aos CONs

Vila Olímpica

Mensagem
Cartões de upgrade para os motoristas já estão disponíveis na
recepção do Centro de Serviços aos CONs.
Quaisquer roubos ou outros incidentes devem ser comunicados
ao Centro de Residência, à unidade policial móvel (aberta
diariamente das 15h às 18h) ou pelo telefone 2022 7500.
Certificados de participação e medalhas comemorativas estão
agora disponíveis na recepção do Centro de Serviços aos CONs
para as delegações com um tamanho equipe de 100 pessoas ou
menos. Para CONs com um tamanho delegação de mais de 100,
a entrega vai começar esta tarde.
Lembramos aos CONs que o silêncio deve ser respeitado após
às 22h para não perturbar outros atletas.
Os Centros residenciais devem ser informados com 24 horas de
antecedência em relação a trocas de atletas/funcionários para
garantir que os quartos possam ser preparados.
Lembramos aos CONs que os passes para convidados são válidos
apenas das 9h às 21h.

Comunicados do COI
Topic
Bolsas Olímpicas
Vila Olímpica

Message
Os titulares de bolsas Olímpicas podem coletar seus presentes a
partir de amanhã. Mais informações estarão disponíveis no
escaninho do CON.
A equipe do COI está realizando um levantamento e abordando
alguns atletas na Vila Olímpica sobre melhorias para futuros
Jogos. Os atletas são incentivados a participar.

Respostas do Rio 2016 às perguntas dos CONs.
CON
BAR – Nosso VAPP foi
roubado do veículo P3.
CPV – A área em torno da
entrada principal está
bloqueada e nem todos os
veículos dedicados dos
CONs pode acessá-la para
desembarque de
convidados.

Mensagem
A equipe de transporte está ciente e um VAPP temporário foi
providenciado.

Os CONs podem usar seus veículos de Chefes de Missão (P2) para
que seus convidados desembarquem na entrada principal. O
feedback sobre o congestionamento nesta área foi repassado à
equipe de transporte.
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CON
FIJ – É necessário
assegurar que todas as
pessoas que acessam a
Vila Olímpica estejam
credenciadas.
FIJ – O transporte DDA
pode ser utilizado por
atletas competidores para
retorno à Vila caso não
esteja cheio?
GEQ – Confusão em torno
das entradas e acessos de
espectadores/ pessoas
credenciadas nos locais
de competição.
MAW – O que será feito no
final dos Jogos com
relação aos telefones
móveis do Rio 2016
danificados? Estes
telefones podem ser
doados para Chefes de
Missão após os Jogos?
SEN – As faixas Olímpicas
na ida para o aeroporto
não estão sendo
respeitadas por carros ou
caminhões sem VAPPs.
SUI – As partidas de
membros da delegação
nos terminais 1 e 2 do
aeroporto Internacional
Tom Jobim (GIG)
precisam estar
coordenadas com a
entrega das bagagens.

Mensagem
Tomamos nota deste feedback.

Sim, entretanto os veículos DDA costumam chegar/deixar a
instalação pelo “front of house” e não pelo “back of house”.
Cada local tem diferentes pontos de acesso, dependendo do
grupo de clientes. Portadores de ingressos devem entrar através
da entrada de espectador. Atletas credenciados do CON e
oficiais de equipe podem entrar através da entrada de
espectador ou entrada de atleta.

Por favor, converse com o seu representante de relações com os
CONs. Os celulares dos Jogos Olímpicos serão reutilizados para
os Jogos Paralímpicos. Além disso, não seria possível doar ou
vender estes telefones devido às leis brasileiras de importação.

O feedback foi fornecido para a equipe de transportes do Rio
2016 e ao governo da cidade. Câmeras estão sendo usadas nestes
casos para identificar infrações.
Os ônibus se dirigem primeiro ao terminal 2, e se quaisquer
delegados estão partindo do terminal 1, o ônibus prosseguirá ao
terminal 1. Sempre que possível, recomenda-se que os
delegados saindo do terminal 1 com bagagem garantam que ela
seja transportada no mesmo ônibus.
Todas as armas de fogo devem ser pegas no ponto de coleta no
estacionamento do terminal 1.

Próxima reunião
Data e hora

Terça-feira, 16 de agosto às 7h30.
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Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de acompanhamento
Dia e horário

Terça-feira, 16 de agosto, às 7h30

Representantes do Rio 2016

Mario Cilenti, Valeria Sorrentino e Lenny Abbey

Representante do COI

Toshio Tsurunaga

Comitê Tóquio 2020

Toru Kobayashi, Aki Murasato e Koji Murofushi

Comunicados do Rio 2016
Tópico

Chegadas e Partidas

Esporte

Ingressos
Vila Olímpica

Mensagem
O número de ônibus está sendo adaptado de acordo com os
horários de pico. Os CONs devem assegurar que as suas equipes
estejam prontas antes do horário de partida.
O Check-in remoto (RCI) será possível apenas para delegados
saindo do Aeroporto Internacional Tom Jobim (GIG) entre os dias
21 e 23 agosto.
É aconselhável que todos os CONs compareçam à mesa de
Chegadas e Partidas no Centro de Serviços aos CONs para planos
de partida e operações de RCI.
O dano causado pelo fogo no Centro de Mountain Bike ontem foi
gerado pelos ventos fortes. O treinamento de hoje irá ocorrer
conforme planejado.
O transporte de atletismo está sendo monitorado. O transporte
para atletas espectadores deve ser respeitado para garantir que
os atletas em competição tenham acesso adequado ao TA.
O Parque dos Atletas e a Universidade Federal do Rio de Janeiro
deixarão de ser utilizados para treinamento de nado
sincronizado. Os treinamentos acontecerão somente no Centro
Aquático Maria Lenk.
Pedimos a todos os CONs que garantam que seus atletas passem
pela zona mista.
Ingressos adicionais para atletas de diferentes disciplinas (DDA)
têm sido disponibilizados aos CONs e podem ser recolhidos no
Centro de Serviços aos CONs.
Informações sobre a doação de itens podem ser encontradas no
Rio Exchange.
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Respostas do Rio 2016 às perguntas dos CONs
CON
BAR, BEL, GER e PNG –
Problemas de limpeza e
arrumação, incluindo
lixeiras que não são
esvaziadas com
frequência e falta de
regularidade nos serviços.
BEL – Nenhum transporte
disponível após o controle
de doping.
COK e GEO – Pode ser
fornecida uma carta para
garantir que os
assistentes do CON
possam levar presentes
para fora da Vila?
COK – Os Chefes de Missão
podem ficar com os
telefones fornecidos pelo
Rio 2016 após os Jogos?

DJI e PNG – Furtos em
apartamentos e itens
perdidos

Mensagem

Os recursos para limpeza e arrumação estão sendo
reestruturados.

O processo será reforçado com as equipes das instalações.
O Rio 2016 irá estabelecer um processo para permitir que os
funcionários (voluntários e pessoal do Rio 2016) possam sair com
presentes da Vila Olímpica. Os CONs não devem presentear
funcionários terceirizados dentro da Vila. Caso os CONs queiram
presenteá-los, devem fazê-lo fora da Vila Olímpica.
Esses são telefones que o Rio 2016 comprou da Samsung e eles
serão reusados nos Jogos Paralímpicos. De acordo com a
legislação brasileira, eles não podem ser vendidos e nem doados
a ninguém.
Novas medidas de segurança incluem: proibição de bolsas para
funcionários terceirizados que entram nos condomínios e uma
checagem reforçada de raio-x de bolsas para os funcionários em
sua saída da Vila Olímpica. Quaisquer roubos/furtos devem ser
reportados para o centro residencial, para a unidade móvel de
polícia (15h às 18h) ou para o número de incidentes de
segurança (2022 7500).
Um serviço de achados e perdidos está disponível nos centros
residenciais e no escritório de passes para convidados na Praça
da Vila.

DJI – Pode ser
compartilhada conosco
uma lista das companhias
aéreas participantes do
check-in remoto (RCI)?
Será possível que os CONs
que tenham um voo de
conexão em São Paulo
participem?

A lista de companhias aéreas participantes do RCI está
disponível no balcão de Chegadas e Partidas (Centro de Serviços
aos CONs). O RCI estará disponível para alguns voos com conexão
em São Paulo. Os CONs podem alinhar com a companhia aérea
para garantir que a bagagem será transferida para o voo
subsequente.
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Tópico
DJI – Haverá um DVD da
Cerimônia de
Encerramento disponível?
GBR – A Vila Olímpica
estará bem vazia para a
Cerimônia de
Encerramento. Mais
medidas de segurança
deveriam ser
implementadas.
PNG – O motorista
dedicado não levou o
atleta para a instalação
de levantamento de peso
e, ao invés disso, foi para
outro lugar.
PNG – As portas não estão
sendo fechadas após a
limpeza e os funcionários
estão entrando nos
quartos mesmo com a
placa de “não perturbe”
pendurada. O pessoal da
limpeza está solicitando
acesso aos quartos às 22h.
PNG – A roupa da
lavanderia está
retornando molhada,
mesmo quando a secagem
foi solicitada.

Mensagem
Isto está sendo discutido com os Serviços de Transmissão
Olímpica (OBS).

As medidas de segurança que serão tomadas na Vila Olímpica
para a Cerimônia de Encerramento serão anunciadas na próxima
reunião dos Chefes de Missão.

A equipe de transporte do Rio 2016 está acompanhando este
caso.

A política de arrumação e limpeza será reforçada com a
Cleanevent. O Rio 2016 está considerando revisar os horários dos
procedimentos de limpeza.

O feedback foi repassado à Cleanevent. Para colaborar no
processo, os membros das delegações devem se assegurar que as
bolsas não estejam completamente cheias para que a secagem
seja facilitada.

Próxima reunião
Dia e horário

Sexta-feira, 19 de agosto, às 7h30
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Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de acompanhamento
Dia e horário

Sexta-feira, 19 de agosto às 7h30

Representantes do Rio 2016

Mario Cilenti, Valeria Sorrentino e Lenny Abbey

Representante do COI

Toshio Tsurunaga

Comunicados do Rio 2016
Tópico

Mensagem
22 de agosto é o dia mais cheio para partidas do aeroporto
internacional Tom Jobim – GIG (94.000 pessoas). O Rio 2016
sugere que as chegadas ao aeroporto aconteçam 6 horas antes
do horário agendado do voo.
Partidas até o dia 21 de agosto ocorrerão pelo Centro de BoasVindas. De 22 a 24 de agosto, as partidas ocorrerão pelo
terminal de transporte (começando às 6h do dia 22 de agosto).
Partidas pelo aeroporto Santos Dumont (SDU) devem constar no
sistema de Chegadas e Partidas (ADS) e devem ser confirmadas
na mesa de Chegadas e Partidas no Centro de Serviços aos CONs.

Chegadas e Partidas

Operações de Check-in remoto (RCI):
•

21 de agosto: 8h – 15h

•

22 de agosto: 7h – 20h

•

23 de agosto: 7h – 20h

Cada CON terá um intervalo de tempo e um condomínio
específicos para seu RCI. Por favor informe a mesa de Chegadas
e Partidas caso você ainda não tenha confirmado o horário. Os
CONs devem comparecer à mesa de logística para solicitar a
movimentação de itens de um condomínio para o outro, caso
necessário.

Transporte

Os veículos dedicados do CON devem ser devolvidos para o
estacionamento P3 da Vila. Os veículos do Catálogo de Produtos
e Serviços devem ser retornados ao estacionamento do Riocentro
ou à Localiza, antes da partida do CON.
Os CONs irão receber após a partida, multas de trânsito que
tenham recebido.
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Tópico

Mensagem
Os CONs podem deixar itens para doação nos centros
residenciais.
Os horários de limpeza foram limitados para de 8h às 16h30.
Os CONs devem colocar as chaves dos apartamentos de volta em
suas caixas originais. Estas devem ser mantidas até a Inspeção e
Inventário (I&I) e não devem ser entregues aos centros
residenciais.

Vila Olímpica

Certificados de participação para membros de delegação com
credenciais P podem ser coletados no Centro de Serviços aos
CON (não nominais).
As tochas devem ser coletadas hoje, de 9h às 12h no Centro de
Serviços aos CONs.
Os telefones celulares do Rio 2016 podem ser comprados por BRL
1.800. Converse com seu coordenador de relações com os CONs
sobre a compra destes telefones.
Os CONs devem informar aos seus centros residenciais sobre
quaisquer itens que tenham sido furtados para que possam ser
rastreados.

Comunicados do COI
Tópico

Mensagem

Cerimônia de
Encerramento

Os CONs devem enviar os formulários de porta-bandeira para a
cerimônia de encerramento e devem submeter seus uniformes à
checagem da Regra 50 no escritório do COI de relações com os
CONs, no Centro de Serviços aos CONs.

Cartões Visa

Cartões pré-pagos gratuitos contendo um crédito de BRL50 estão
disponíveis para os atletas coletarem na loja da Samsung na
Praça da Vila.

Respostas do Rio às perguntas dos CONs
CON

Mensagem

BAR – A American Airlines
está incluída no programa
de RCI?

Não. O Rio 2016 se reuniu com todas as companhias aéreas que
voam para o GIG e a opção de RCI foi oferecida. A American
Airlines decidiu não participar devido ao baixo número de
pessoas usando esta companhia.
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CON

Mensagem

CGO e DJI – A bagagem
será transferida para voos
de conexão?

Caso o voo doméstico e internacional tenham sido comprados
juntos e caso as companhias aéreas façam parte da mesma
aliança, é possível que a bagagem seja transferida sem que seja
necessário refazer o check-in de bagagens para o voo de
conexão.

DJI – Fomos informados
pela mesa de transporte
que os delegados que
partirem nos dias 23 e 24
de agosto não têm como
participar do RCI.
O RCI pode ser feito no
dia anterior ao voo,
mesmo quando o voo sair
no final da noite do dia
seguinte?

O RCI estará disponível nos dias 21, 22 e 23 de agosto para voos
saindo no mesmo dia ou no dia seguinte.
O RCI pode ser feito um dia antes do voo, mesmo que mais de 24
horas antes, particularmente no dia 21 de agosto (dia da
cerimônia de encerramento).

GBR, SUI – Mesmo com as
competições de hipismo
finalizando hoje, os
atletas precisam mover
seus cavalos. Pode haver
transporte para a
instalação disponível
amanhã?

Será oferecido um serviço de transporte da Vila Olímpica para
Deodoro e de Deodoro para a Vila Olímpica. O ônibus sairá da
Vila às 7h30 em direção a Deodoro e retornará às 12h30 de
Deodoro para a Vila. A partida será feita da zona de embarque
usual, no terminal de transporte.

GBR – Poderá ser
oferecido transporte
suficiente para o retorno
da final de Hóquei em
Deodoro para a Vila
Olímpica hoje?

O Rio 2016 está trabalhando para garantir que uma quantidade
adequada de transporte estará disponível. É importante que os
atletas de diferentes modalidades (DDA) usem o serviço de
transporte dedicado de DDA e não o serviço de TA, o qual é
dedicado especificamente às equipes. Por favor compareça à
mesa de transporte para informações sobre a zona de embarque
para o transporte DDA.

GEQ – A segurança na Vila
Olímpica pode ser
reforçada até o final dos
Jogos?

A segurança será reforçada para garantir o bem-estar dos
moradores.

GEQ – O Rio 2016 tem
contato direto com as
companhias aéreas?
Ontem um atleta voltando
para a França só pôde
embarcar com uma mala.

Permissões relacionadas às bagagens são definidas por cada
companhia aérea e devem ser discutidas diretamente com estas
empresas. O Rio 2016 pode colocar os CONs em contato com as
companhias aérea, caso necessário.
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GEQ – A decisão sobre a
opção de comprar
telefones celulares do Rio
2016 demorou tanto para
sair que os CONs não se
planejaram para isto. Foi
previamente dito que os
telefones celulares seriam
reusados nos Jogos
Paralímpicos, mas um
número muito menor de
aparelhos seria
necessário. Um aparelho
celular deveria ser dado
aos CONs.

Um formulário, que foi repassado aos CONs durante a reunião de
registro da delegação (DRM), estabelecia o custo de substituição
do celular do Rio 2016. Não é possível oferecer estes telefones
gratuitamente para os CONs.

KOS – O Chefe de Missão
não conseguiu entrar no
serviço de TA ontem a
noite saindo da Arena de
vôlei de praia para
retornar à Vila Olímpica,
mesmo com o ônibus
quase vazio.

Este feedback foi repassado à equipe de transporte do Rio 2016.
Entretanto, frequentemente os transportes para a zona sul estão
sendo usados para propósitos de recreação, o que pode causar
confusão.

LCA – Há algum plano para
atletas que queiram
participar da Cerimônia
de Encerramento mas que
precisem estar no
aeroporto às 22h30, 23h
da mesma noite?

A Cerimônia de Encerramento terá início às 20h e o desfile dos
atletas começará imediatamente após. Saídas antecipadas serão
possíveis após o desfile dos atletas, que terminará por volta das
21h. O Rio 2016 não irá oferecer nenhum serviço de transfer do
estádio do Maracanã para os aeroportos. Mais informações sobre
a cerimônia de encerramento serão passadas na reunião dos
Chefes de Missão de amanhã.

NZL – É preciso garantir
que os serviços de RCI
sejam prioridade e que
funcionem bem.

O Rio 2016 vem trabalhando há 3 anos com todos os aeroportos e
agências do governo, assim como reguladores aduaneiros para
garantir a melhor operação possível de RCI para todos os CONs.
Os CONs que tiverem grandes quantidades de bagagens devem
completar seu RCI 24 horas antes de seu voo. Duas máquinas
também estão disponíveis no Centro de Boas-Vindas para
partidas regulares, para pré-check-in e para a impressão de
cartões de embarque. A equipe de relações com os CONs
também estará acompanhando isto.

Próxima reunião
Dia e horário

Sábado, 20 de agosto às 7h30
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Reunião dos Chefes de Missão
Relatório de acompanhamento
Dia e horário

Sábado, 20 de agosto às 7h30

Representantes do Rio 2016

Mario Cilenti, Craig Holland, Lenny Abbey, Vassia Mazanitou,
Julia Silla e Paul Neaum

Representante do COI

Toshio Tsurunaga

Comunicados do Rio 2016
Tópico

Mensagem
Todos os delegados que desejem desfilar devem partir da Vila
Olímpica. A partir das 14h do dia 21 de agosto, nenhum veículo
poderá acessar o estádio do Maracanã.
Saídas antecipadas serão possíveis após o desfile dos atletas. Os
CONs devem informar a equipe de relações com os CONs sobre
quaisquer saídas antecipadas que não tenham sido informadas
durante a reunião de registro de delegação (DRMs).

Cerimônia de
Encerramento

O número total de passes de desfile alocados para os CONs será
o número total de atletas + 6 oficiais de equipe. Portadores de
credenciais com categoria “CON” e assistentes do CON não
poderão desfilar.
A partir desta manhã, os CONs podem coletar seu kit de
cerimônia para a delegação no Centro de Serviços aos CONs.
Os porta-bandeiras se encontrarão na Praça da Vila às 17h (eles
serão acompanhados até lá por um assistente de CON).
Os CONs devem informar à equipe de relações com os CONs caso
o número de passes de desfile entregues durante as DRMs tenha
mudado.
Não são permitidas bebidas alcoólicas no campo do estádio.
Os CONs devem ter recebido convites para Ministros do Esporte
para a recepção pré-cerimônia. Favor confirmar presença.
Os horários dos check-in remotos dos CONs podem ser coletados
dos escaninhos no Centro de Serviços aos CONs.

Partidas

As partidas para o Aeroporto Internacional Tom Jobim (GIG) até
o dia 21 de agosto acontecerão através do Centro de BoasVindas. A partir das 6h do dia 22 de agosto, as partidas
acontecerão através do terminal de transporte.
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Tópico

Mensagem

Serviços aos CONs

Os CONs deveriam ter pego as tochas no Centro de Serviços aos
CONs hoje, entre 9h e 12h.

Transporte

Os veículos dedicados do CON devem ser devolvidos no
estacionamento P3 da Vila Olímpica e os veículos do Catálogo de
Produtos e Serviços, no Riocentro ou na Localiza, no GIG.
Os CONs devem garantir que os atletas se comportem de
maneira controlada após o término das competições.

Vila Olímpica

Para garantir partidas tranquilas, não haverá serviço de
arrumação de quarto nos dias 21 e 22 de agosto (equipe pequena
disponível em caso de emergência). Trocas de roupas de cama e
banho e bolsas para lavanderia poderão ser solicitadas nos
centros residenciais.
No dia 21 de agosto, os serviços na Vila Olímpica permanecerão
iguais, exceto o Sistema de Transporte Interno da Vila (IVTS),
que irá parar de circular às 15h, e o escritório de passes para
convidados, que estará fechado.

Comunicados do COI
Tópico

Mensagem

Legislação brasileira e
cumprimento das leis

Os CONs devem se assegurar que os membros de sua delegação
tenham precaução nos próximos dias devido às leis rigorosas do
Brasil.

Telefones celulares

Novos aparelhos celulares serão dados a todos os Chefes de
Missão desde que os formulários de porta-bandeiras tenham sido
entregues e que a checagem da Regra 50 para os uniformes da
cerimônia tenha sido feita. Os celulares podem ser recolhidos
até as 12h de amanhã (21 de agosto) no escritório de relações
com os CONs do COI, no Centro de Serviços aos CONs.

Respostas do Rio 2016 às perguntas dos CONs
CON

Mensagem

GUA – Será fornecido
transporte para o
aeroporto na noite do dia
21 de agosto e durante a
manhã do dia 22?

O transporte para o GIG sairá de uma em uma hora, até as 18h
do dia 24 de agosto. O local de saída do ônibus irá mudar do
Centro de Boas-Vindas para o Terminal de Transporte a partir
das 6h do dia 22 de agosto.
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CON

Mensagem

KOS – Podemos receber
um DVD da Cerimônia de
Boas-Vindas da equipe
(TWC)?

Os CONs deveriam ter solicitado a filmagem da TWC antes da
cerimônia. A equipe do “Cerimônias Cariocas” está checando se
o vídeo desta cerimônia específica está disponível.

LCA – Furtos recorrentes
no prédio 4.

Os serviços de limpeza e arrumação cessarão às 16h30 de hoje e
retornarão na manhã de terça-feira, o que significa que menos
funcionários terão acesso aos apartamentos.

LCA – Preferimos limpar
nós mesmos nossos
apartamentos e não ter
funcionários de limpeza
durante este período.

Por favor coloque a placa de “não perturbe” nas portas e
informe ao centro residencial.

SRB – Haverá transporte
para a Cerimônia de
Encerramento para os
atletas que estiverem
assistindo o jogo de
basquete e retornarem à
Vila?

O Rio 2016 está discutindo este assunto e informações serão
divulgadas aos CONs assim que possível.
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