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Presidente do COI se diz satisfeito com progresso da Rio-2016

Vídeos

24.02.2015 10h19

O presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach, elogiou nesta terça-feira (24) o progresso do Rio de Janeiro em sua preparação

para a Olimpíada de 2016. Após visitar as obras do Parque Olímpico na segunda-feira e reunir-se com autoridades em um hotel no Rio, Bach se diz

satisfeito com o ritmo dos trabalhos na capital fluminesnse.

"Estou muito satisfeito", afirmou o alemão, enquanto saía do hotel em que está hospedado no Rio. "Desculpe, mas tenho que sair. Estou indo para

Brasília."

A viagem do presidente do COI para a capital federal servirá para uma reunião com a presidente Dilma Rousseff. O encontro do mais importante

dirigente do esporte olímpico com a chefe do Executivo nacional está marcado para esta tarde.

Bach partiu do Rio de Janeiro acompanhando do presidente do Comitê Organizador Rio-2016, Carlos Nuzman, e outros membros do COI. Em

Brasília, deve ser recebido pelo ministro chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, e o ministro do Esporte, George Hilton, além da presidente.

Bach não adiantou a pauta de sua reunião com Dilma. Bem humorado, ele brincou com repórteres ao ser questionado sobre sua mensagem à

presidente. "Primeiro vou dizer a ela. Depois, eu conto a vocês", afirmou, sorrindo.

Essa é a terceira visita de Bach ao Brasil desde que ele assumiu a presidência do COI. A primeira, em janeiro de 2014, ele também reuniu-se com

Dilma. Depois disso, o dirigente veio ao país em julho de 2014.

Na ocasião, ele elogiou a preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos. Cobrou, porém, definições sobre os responsáveis pelos pagamentos das

necessidades olímpicas.

Vinicius Konchinski
Do UOL, no Rio de Janeiro
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Snap UOLoficial mostra as novidades olímpicas do Museu do Futebol

Desde então, governos avançaram na definição de quem paga o que na Olimpíada de 2016. Contudo, há itens que ainda tem pagamento definido.

As estruturas temporárias das arenas olímpicas são um exemplo disso.

UOL Novas Mídias
16.11.2016 17h05








5:03

As camisas dos goleiros da seleção olímpica de futebol são as novas estrelas em exposição no Museu do Futebol. Weverton, da seleção masculina, e

Bárbara, da seleção feminina, cederam as peças para serem mostradas ao público logo após os jogos do Brasil na Rio-2016. O Snap UOLoficial foi

lá para mostrar as novidades, que ficarão expostas até dezembro no Museu, localizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo.
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Snapchat UOLoficial visita o espaço cultural da Suíça no Rio de Janeiro
 11.08.2016
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Snapchat UOLoficial acompanha prova de triatlo no Rio de Janeiro
 19.08.2016
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Dupla olímpica do Santos se despede antes da Rio-2016
 16.07.2016

1:20
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Pesquisa mostra que Rio de Janeiro melhorou com realização da Olimpíadas

bandrio
12.11.2016 20h09








2:16

Tiveram destaque a melhoria no transporte e a revitalização da Zona Portuária. A foi realizada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing em

parceria com a Band. 57% dos entrevistados aprovaria inclusive uma nova candidatura.
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Rio 2016: nomes de mascotes das Olimpíadas são escolhidos
 15.12.2014
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Crianças de projetos sociais visitam casas temáticas no Rio
 19.08.2016
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Brasileiras erram salto na Copa do Mundo do Rio e levam zero
 21.02.2016
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