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Rio de Janeiro recebe
maquiagem olímpica para os
Jogos
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Maquiagem olímpica no Rio

(http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/45033-maquiagem-olimpica-no-rio)

Placas com decoração olímpica foram colocadas em muro que separa o Complexo da Maré
da principal via em que turistas irão chegar ao Rio Por: Ricardo Borges/Folhapress. 11/07/2016

MARCEL MERGUIZO
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ENVIADOS ESPECIAIS AO RIO

12/07/2016  02h00

A menos de um mês do início dos Jogos Olímpicos, a Prefeitura do Rio
começou o "envelopamento" da cidade.

Por "envelopar" entende-se um processo de embelezamento, pelo qual passa a
instalação de adesivos, bandeiras e painéis que custaram aos cofres públicos R$
750 mil, segundo a Secretaria de Turismo do município.

Um dos locais enfeitados no fim de semana foi a Linha Vermelha, via expressa
de acesso ao Aeroporto Internacional do Galeão, onde desembarcarão turistas e
atletas que competirão nos Jogos, cujo início é 5 de agosto.

"Essa 'adesivagem' no painel acústico ali da Linha Vermelha dá um movimento.
Não é para esconder a favela, nunca foi. É para decorar e botar a cidade no
clima olímpico", diz à Folha o secretário de turismo Antonio Pedro.

Segundo ele, a instalação dos adesivos nos painéis que ficam, por exemplo, em
frente ao Complexo da Maré, custou R$ 200 mil ao município.

Os painéis, que começaram a ser erguidos em 2010, têm 3 metros de altura e
ocupam um trecho de cerca de 7 km, muitos deles já pintados anteriormente.

A Prefeitura é responsável pelo "look" da cidade, enquanto o comitê
organizador da Rio-2016 cuida do visual dos Jogos, ou seja, dentro das arenas
de competição. Ambos seguem o mesmo padrão gráfico e estético.

Outros pontos da cidade já receberam ou ainda vão receber esta maquiagem
olímpica, como a avenida Brasil, o túnel Engenheiro Coelho Cintra (conhecido
como Túnel Novo), a orla da zona sul, Aterro do Flamengo etc.

12/07/2016  02h00

PAULO ROBERTO CONDE
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TAGS olimpíada (http://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/olimpiada/)

Relembre declarações polêmicas do prefeito do Rio sobre a Olimpíada
(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790698-
relembre-declaracoes-polemicas-do-prefeito-do-rio-sobre-a-olimpiada.shtml)

Em vídeo promocional da Rio-2016, BBC mostra animais competindo em floresta
(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790694-
em-video-promocional-da-rio-2016-bbc-mostra-animais-competindo-
em-floresta.shtml)

Após desistências, presidente da federação de golfe vê 'exagero' com o zika
(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790597-
ha-exagero-em-relacao-ao-zika-diz-presidente-da-federacao-de-golfe.shtml)

Olimpíada é 'oportunidade perdida' para o Brasil, diz prefeito do Rio
(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790585-
olimpiada-e-oportunidade-perdida-para-o-brasil-diz-prefeito-do-rio.shtml)
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Luís Mattos (33) (http://comentarios1.folha.uol.com.br/perfil/98960?skin=folhaonline&
device=)

(12/07/2016 09h12) há 11 dias
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Houve um tempo, durante a ditadura militar, em que fazíamos
piadas sobre medidas do governo para a instalação de
tapumes ao longo do país para esconder as desgraças
(Nordeste, principalmente) de autoridades em visita ao nosso
país. Lembro de charges do Pasquim, por exemplo. Como se
vê, só as moscas mudaram, mas a "situação" ainda é a
mesma.

Dewey (12632) (http://comentarios1.folha.uol.com.br/perfil/41589?skin=folhaonline&
device=)

(12/07/2016 09h27) há 11 dias

Favela amarela / Ironia da vida; Quem tem a favela / Façam aquarela Da miséria
colorida (Favela amarela!). A letra é de Jota Jr. de 1960 quando tentaram
esconder as favelas pintando-as de amarelo. O Brasil muda, mas a mentalidade
continua a mesma.

VampirishV (4414) (http://comentarios1.folha.uol.com.br/perfil
/1001502?skin=folhaonline&device=)

(12/07/2016 03h43) há 11 dias

Minha falecida bisavo dizia: "o que nao e visto nao e lembrado!". E isso ai.
Quantos votos sairam dali, dos arredores da avenidas embelezadas. O melhor
que a populacao faria, no dia da eleicao, e ficar em casa ou votar nulo. O unico
plano de governo que inclui os moradores e angariar o voto deles. Pra isso nao
precisa de muito, basta 1 cesta basica e um discursinho barato. O resultado e o
que se ve. De norte a sul, a cartilha e a mesma! Querem teu voto e tua grana. So.

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

Rio de Janeiro recebe maquiagem olímpica para os Jogos - Olimp...23/07/16 15:15

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790702-rio-de-janeiro-comeca-a-passar-por-processo-de-embelezamento-p...



Ú LT I M A S +  L I D A S +  C O M E N TA D A S +  E N V I A D A S

++  LLiiddaassÍÍnnddiiccee  ((hhttttpp::////wwwwww11..ffoollhhaa..uuooll..ccoomm..bbrr//mmaaiissppooppuullaarreess//))

23/07/2016 13h10

Neymar promete nova tatuagem se

vencer Jogos do Rio

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1794718-neymar-promete-

nova-tatuagem-se-vencer-jogos-

do-rio.shtml)

23/07/2016 12h40

Rogério Micale testa Luan e Rafinha

como titulares da seleção olímpica

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1794714-luan-e-rafinha-

sao-testados-na-selecao.shtml)

23/07/2016 12h07

Veja o perfil dos 13 suspeitos

identificados pela PF por associação

com terrorismo

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1794699-veja-o-perfil-dos-13-

suspeitos-de-associacao-com-o-

terrorismo.shtml)

23/07/2016 11h39

Arthur Zanetti conduz a tocha em

revezamento na Grande São Paulo

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1794706-tocha-olimpica-percorre-

municipios-da-grande-

sao-paulo.shtml)

23/07/2016 06h00

Ex-ginasta Lais Souza se diz ansiosa

por carregar a tocha em SP; veja

trajeto

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1794488-ex-ginasta-lais-souza-

se-diz-ansiosa-por-carregar-a-tocha-

em-sp-veja-trajeto.shtml)

23/07/2016 02h00

Sem chances, muitas meninas se

perderam no futebol, aponta Marta

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1794624-sem-chances-muitas-

meninas-se-perderam-no-futebol-

aponta-marta.shtml)

23/07/2016 02h00

A Vila dos Atletas é segura, diz diretor

do comitê da Rio-2016

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1794620-a-vila-dos-atleta-e-segura-

diz-diretor-do-comite-da-rio-

2016.shtml)

23/07/2016 02h00

Muçulmanos do Rio relatam aumento

de intolerância em momentos de crise

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1794617-muculmanos-do-rio-

relatam-aumento-de-intolerancia-

em-momentos-de-crise.shtml)
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Polícia Federal recorreu a infiltrado para obter dados de grupo suspeito

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794611-policia-

federal-recorreu-a-infiltrado-para-obter-dados-de-grupo-suspeito.shtml)

Juiz da Operação Hashtag viu filmes para se informar sobre Estado Islâmico

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794608-juiz-da-

operacao-hashtag-recorreu-a-tv-para-se-informar-sobre-estado-islamico.shtml)

Veja o perfil dos 13 suspeitos identificados pela PF por associação com terrorismo

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794699-veja-o-

perfil-dos-13-suspeitos-de-associacao-com-o-terrorismo.shtml)

Arthur Zanetti conduz a tocha em revezamento na Grande São Paulo

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794706-tocha-

olimpica-percorre-municipios-da-grande-sao-paulo.shtml)

Sem chances, muitas meninas se perderam no futebol, aponta Marta

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794624-

sem-chances-muitas-meninas-se-perderam-no-futebol-aponta-marta.shtml)

++  CCoommeennttaaddaass

Prisões feitas pela Polícia Federal parecem excessivas

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794185-opiniao-

prisoes-feitas-pela-policia-federal-parecem-excessivas.shtml)

PF confirma que suspeitos de terrorismo estão em presídio de segurança máxima

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794261-

pf-confirma-que-suspeitos-de-terrorismo-estao-em-presidio-de-seguranca-

maxima.shtml)
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PF confirma que suspeitos de terrorismo estão em presídio de segurança máxima

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794261-

pf-confirma-que-suspeitos-de-terrorismo-estao-em-presidio-de-seguranca-

maxima.shtml)

Suspeitos de ligação com terror discutiam produção de bomba, diz procurador

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794389-presos-

em-operacao-antiterror-estudaram-construcao-de-bombas-diz-procurador.shtml)

23/07/2016

13h10 Neymar promete nova tatuagem se vencer Jogos do Rio

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794718-neymar-

promete-nova-tatuagem-se-vencer-jogos-do-rio.shtml)

12h40 Rogério Micale testa Luan e Rafinha como titulares da seleção olímpica

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794714-luan-e-

VER MAIS
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rafinha-sao-testados-na-selecao.shtml)

12h07 Veja o perfil dos 13 suspeitos identificados pela PF por associação com

terrorismo (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1794699-veja-o-perfil-dos-13-suspeitos-de-associacao-com-o-terrorismo.shtml)

11h39 Arthur Zanetti conduz a tocha em revezamento na Grande São Paulo

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794706-tocha-

olimpica-percorre-municipios-da-grande-sao-paulo.shtml)

06h00 Ex-ginasta Lais Souza se diz ansiosa por carregar a tocha em SP; veja trajeto

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794488-

ex-ginasta-lais-souza-se-diz-ansiosa-por-carregar-a-tocha-em-sp-veja-trajeto.shtml)

02h00 Sem chances, muitas meninas se perderam no futebol, aponta Marta

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794624-

sem-chances-muitas-meninas-se-perderam-no-futebol-aponta-marta.shtml)

02h00 A Vila dos Atletas é segura, diz diretor do comitê da Rio-2016

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794620-a-vila-

dos-atleta-e-segura-diz-diretor-do-comite-da-rio-2016.shtml)

02h00 Muçulmanos do Rio relatam aumento de intolerância em momentos de crise

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794617-

muculmanos-do-rio-relatam-aumento-de-intolerancia-em-momentos-de-crise.shtml)

02h00 Polícia Federal recorreu a infiltrado para obter dados de grupo suspeito

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794611-policia-

federal-recorreu-a-infiltrado-para-obter-dados-de-grupo-suspeito.shtml)

02h00 Juiz da Operação Hashtag viu filmes para se informar sobre Estado Islâmico

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794608-juiz-da-

operacao-hashtag-recorreu-a-tv-para-se-informar-sobre-estado-islamico.shtml)

22/07/2016

20h43 Jovem preso no Rio sob suspeita era introspectivo, dizem parentes e amigos

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794562-jovem-

preso-no-rio-sob-suspeita-era-introspectivo-dizem-parentes-e-amigos.shtml)

20h10 'Líder' de grupo terrorista no Paraná havia se convertido ao Islã e era recluso

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794550-lider-

de-grupo-terrorista-no-parana-havia-se-convertido-ao-isla-e-era-recluso.shtml)

19h57 'Ele foi pego para bode expiatório', diz ex-treinador de preso em ação antiterror

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794543-

pegaram-para-bode-expiatorio-diz-ex-treinador-de-preso-em-acao-antiterror.shtml)

19h23 Polícia Federal prende um dos dois foragidos da operação antiterrorismo

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794518-policia-

federal-prende-um-dos-dois-foragidos-da-operacao-anti-terrorismo.shtml)

18h39 Polícia acompanhará equipe de natação francesa em aclimatação em Porto
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Alegre (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794475-

policia-acompanhara-equipe-de-natacao-francesa-em-aclimatacao-em-porto-

alegre.shtml)

18h28 Em mensagens, suspeitos diziam que precisavam atacar 'alvos da coalizão'

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794484-

em-mensagens-investigados-diziam-que-alvos-da-coalizao-precisavam-

ser-atacados.shtml)

18h09 Usain Bolt vence 200m em Londres e garante vaga na prova na Rio-2016

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794473-usain-

bolt-vence-200m-em-londres-e-garante-vaga-na-prova-na-rio-2016.shtml)

17h34 Suspeitos de ligação com terror discutiam produção de bomba, diz procurador

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794389-presos-

em-operacao-antiterror-estudaram-construcao-de-bombas-diz-procurador.shtml)

17h26 Temer é informado de suspeita de que foragidos teriam ido para o Paraguai

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794382-temer-

e-informado-de-suspeita-de-que-foragidos-teriam-ido-para-o-paraguai.shtml)

17h02 'Ele é incapaz de matar uma formiga', diz amigo sobre suspeito de elo com o

terror (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794376-

ele-e-incapaz-de-matar-uma-formiga-diz-amigo-sobre-suspeito-de-elo-com-o-

terror.shtml)

16h38 Após semana de treino, seleção olímpica terá primeira folga no domingo

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794364-

apos-semana-de-treino-selecao-olimpica-tera-primeira-folga-no-domingo.shtml)

16h11 Presos da operação Hashtag ficarão isolados por pelo menos 20 dias

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794353-presos-

da-operacao-hashtag-ficarao-isolados-por-pelo-menos-20-dias.shtml)

13h59 Diretor da Rio-2016 diz que prisões de suspeitos melhoram imagem dos

Jogos (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794317-

diretor-da-rio-2016-diz-que-prisoes-de-suspeitos-melhoram-imagem-

dos-jogos.shtml)

13h43 Seleção brasileira ensaia "blitz" de trio de atacantes em treino na Granja

Comary (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794313-

selecao-brasileira-ensaia-blitz-de-trio-de-atacantes-em-treino-na-granja-

comary.shtml)

13h31 Olimpíada não pode ser culpada por crise e terrorismo, diz diretor do COI

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794311-

olimpiada-nao-pode-ser-culpada-por-crise-e-terrorismo-diz-diretor-do-coi.shtml)

12h33 Ministro da Defesa diz haver uma paranoia exacerbada pré-Olimpíada

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794300-
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ministro-da-defesa-diz-haver-uma-paranoia-exacerbada-pre-olimpiada.shtml)

12h19 Goleira da seleção americana monta kit contra o vírus da zika

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794295-goleira-

da-selecao-americana-monta-kit-contra-o-virus-da-zika.shtml)

09h55 PF confirma que suspeitos de terrorismo estão em presídio de segurança

máxima (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794261-

pf-confirma-que-suspeitos-de-terrorismo-estao-em-presidio-de-seguranca-

maxima.shtml)

08h47 Novas análises dos Jogos de Londres e Pequim revelam mais 45 casos de

doping (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1794257-

novas-analises-dos-jogos-de-londres-e-pequim-revelam-mais-45-casos-

de-doping.shtml)

08h28 Técnico da seleção feminina de basquete faz últimos cortes e define time

para Jogos (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1794253-tecnico-da-selecao-feminina-de-basquete-faz-ultimos-cortes-e-define-

time-para-jogos.shtml)
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