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Encerramento das Olimpíadas 2016
Festa de encerramento teve muita brasilidade, homenagem aos atletas e performance japonesa - próximo país a sediar os jogos
Esportes  Olimpíadas   Estádio do Maracanã, Maracanã   Dom 21 Ago

Martinho da Vila foi o primeiro cantor a se apresentar

Lenine fez uma homenagem aos voluntários das Olimpíadas 
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Anterior | Próxima
      

Este evento terminou

Encerramento das Olimpíadas
2016
Data Dom 21 Ago 
21 de agosto de 2016
Preço(s) R$ 1.400 a R$ 3.000
Horário(s) Das 20h às 22h20

Estádio do Maracanã

Rua Prof. Eurico Rabelo, s/ nº, Norte 20271-150
Telefone (21) 2568-9962

A cerimônia de encerramento das Olimpíadas
2016 foi realizada na noite deste domingo, 21 de
agosto, no estádio do Estádio do Maracanã.

 Saiba tudo sobre as Olimpíadas de 2016
 Conheça o atleta com mais participações
em Olimpíadas
 10 curiosidades sobre as Olimpíadas 2016
no Rio de Janeiro

Assim como a festa de abertura, a cerimônia de
encerramento começou com uma belíssima
queima de fogos, seguida de uma apresentação
de celebração da fauna. Pessoas vestidas de
pássaros deram boas vindas à festa e formavam
pontos turísticos importantes do Rio de Janeiro,
como Cristo Redentor e Bondinho, além dos
anéis olímpicos. A ideia foi que tudo fosse visto
do alto, sob ponto de vista dos pássaros.

Martinho da Vila foi o primeiro cantor a se
apresentar e cantou "Carinhoso", de Pixinguinha,
ao lado de três ñlhas e uma neta. Em seguida,
um coral de 27 crianças - meninos e meninas
que fazem parte de programas sociais -
cantaram o hino nacional, acompanhados por
instrumentos de percussão e foram ovacionados
pelo público.

Roberta Sá interpretou Carmen Miranda,
cantando "Tico-tico no fubá" (em dueto com a
voz da própria Carmen Miranda), enquanto

(Reprodução/Site oñcial Lenine)
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atletas desñlavam como porta-bandeiras de
seus países. Isaquias Queiroz, da canoagem,
único brasileiro a ganhar três medalhas em uma
única edição de jogos, foi quem representou
nosso país. Em seguida, todos os atletas que
participaram do evento entraram em clima
bastante festivo, ao som brasileiro da Orchestra
Santa Massa. Ainda enquanto os atletas
entravam no estádio, 14 passistas apresentaram
um show de frevo, ao som de Vassourinha, o
mais famoso de todos.

O desñle durou quase uma hora e foi seguido
por uma queima de fogos em homenagem aos
atletas que participaram da Olimpíada 2016. O
DJ norueguês Kygo e a cantora Julia Michaels
(autora de músicas como "Sorry", de Justin
Bieber e "Hands to myself", de Selena Gomez)
ñzeram uma performance de "Carry Me". 

A apresentação antecedeu uma performance
artística em homenagem à arte rupestre do
Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí.
A trilha da apresentação foi composta por um
coro de crianças guaranis. 

As rendeiras também foram homenageadas na
festa, com apresentação das ganhadeiras de
Tapuã, em Salvador, para celebrar a arte manual
brasileira. Uma das rendeiras, sentada ao centro
do palco, inclusive teceu ao vivo. 

Em seguida, o Grupo Corpo, representando a
dança brasileira, também se apresentou ao som
nordestino. Logo depois, a arte popular
brasileira foi homenageada por meio de uma
apresentação com pessoas vestidas de bonecos
de barro ao som do forró de "Asa Branca", de
Luís Gonzaga. 

Para emocionar o público, um telão exibiu os
momentos mais marcantes dos 16 dias de
Olimpíadas. A cerimônia de premiação da
maratona masculina foi feita em seguida, com o
pódio dos atletas vencedores da prova: Galen
Rupp, um americano (bronze), Feyisa Lilesa, um
etíope (prata) e Eliud Kipchoge, um queniano
(ouro). 

Para ñnalizar, Lenine cantou "Jack Soul
Brasileiro" como uma homenagem aos
voluntários que trabalharam nas Olimpíadas.

Olimpíadas em Tóquio em 2020

Tóquio é a próxima cidade a sediar os jogos
olímpicos em 2020 e fez uma performance super
tecnológica de oito minutos para apresentar a
logomarca da Olimpíada 2020 e mostrar que
está preparada para receber o evento por lá. A
apresentação contou, inclusive, com Shinzo Abe,
primeiro ministro do Japão. Antes, como parte
do protocolo, o prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes, entregou a bandeira olímpica pra
Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico
Internacional, que, por sua vez, deu para Yuriko
Koike, governadora de Tóquio, seguida do hino
nacional do Japão.

Apagar da chama olímpica e clima
carnavalesco

Antecedendo o apagar da chama olímpica, a arte
de Roberto Burle Marx foi homenageada com
uma apresentação super colorida ao som de
"Chovendo na Roseira", de Tom Jobim. Mariane
de Castro fechou a festa cantando a música
"Pelo tempo que durar", de Marisa Monte e
Adriana Calcanhoto, enquanto uma chuva
artiñcial deu conta de apagar a pira olímpica.
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Por Guilherme Schi�

Uma nova queima de fogos encerrou o
espetáculo, que foi ñnalizado por uma grande
apresentação carnavalesca, que homenageou
desde o Carnaval de rua até as escolas de
samba. 

A atriz Leandra Leal desñlou com Cordão da Bola
Preta - representando o Carnaval de rua. Já a
modelo Izabel Goulart abriu a entrada das
escolas de samba, como Mangueira e Salgueiro.
Um carro alegórico da Olimpíada 2016 foi
destaque, o Maracanã se transformou em
Sapucaí e os atletas caíram no samba.
Deñnitivamente, não teria jeito mais brasileiro
de encerrar os jogos olímpicos 2016. 

Assista Agora

powered by 

Mapa do local

Compartilhe

      

PESQUISAR 

RIO DE JANEIRO 

http://www.ycontent.com.br/?utm_campaign=Recomendador&utm_medium=Powered&utm_source=PlayerRecomendador
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.guiadasemana.com.br%2Frio-de-janeiro%2Fesportes%2Fevento%2Fencerramento-das-olimpiadas-2016-estadio-do-maracana-21-08-2016&t=Encerramento+das+Olimp%C3%ADadas+2016+-+Est%C3%A1dio+do+Maracan%C3%A3+-+domingo+21-08-2016+-+Guia+da+Semana
https://twitter.com/intent/tweet?text=Encerramento+das+Olimp%C3%ADadas+2016+-+Est%C3%A1dio+do+Maracan%C3%A3+-+domingo+21-08-2016+-+Guia+da+Semana&url=http%3A%2F%2Fwww.guiadasemana.com.br%2Frio-de-janeiro%2Fesportes%2Fevento%2Fencerramento-das-olimpiadas-2016-estadio-do-maracana-21-08-2016
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.guiadasemana.com.br%2Frio-de-janeiro%2Fesportes%2Fevento%2Fencerramento-das-olimpiadas-2016-estadio-do-maracana-21-08-2016&media=http%3A%2F%2Fwww.guiadasemana.com.br%2FcontentFiles%2Fsystem%2Fpictures%2F2016%2F8%2F168302%2Foriginal%2Flenine.jpg&description=Encerramento+das+Olimp%C3%ADadas+2016+-+Est%C3%A1dio+do+Maracan%C3%A3+-+domingo+21-08-2016+-+Guia+da+Semana
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.guiadasemana.com.br%2Frio-de-janeiro%2Fesportes%2Fevento%2Fencerramento-das-olimpiadas-2016-estadio-do-maracana-21-08-2016
http://www.guiadasemana.com.br/rio-de-janeiro/busca
http://www.guiadasemana.com.br/rio-de-janeiro/


17/12/2016 Encerramento das Olimpíadas 2016  Estádio do Maracanã  domingo 21082016  Guia da Semana

http://www.guiadasemana.com.br/riodejaneiro/esportes/evento/encerramentodasolimpiadas2016estadiodomaracana21082016 5/5

Powered by ParkMe

Comentários

EXPLORE AO REDOR

RECOMENDADO PARA VOCÊ
 BY TABOOLA SPONSORED LINKS   

Só hoje os Óculos das Celebridades com um
preço Incrível
DVOSKY.COM

De R$30,00 em R$30,00 chegue em
R$1.009.206,99. Saiba como começar a
investir.
Empiricus Research

Especialista de Rio De Janeiro revela como
estudar e memorizar quase tudo. Con�ra!
Renato Alves Memorização

Projeto verão: suplemento queima gordura e
é febre nas academias.
Kimera

10 receitas para a ceia de Natal

Ceias de Natal em Casa - RJ

12 Filmes constrangedores (que você não
deveria ver com seus pais)

5 receitas de sobremesas tradicionais do
Natal

NA CIDADE

Complexo do
Maracanã

ESPORTES

Ginásio do
Maracanãzinho

PESQUISAR 

RIO DE JANEIRO 

http://www.parkme.com/
http://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=guiarbs-guiadesemana&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=guiarbs-guiadesemana&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=guiarbs-guiadesemana&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://www.dvosky.com/oculos-de-sol-dvosky-hd-aviador-polarizado-espelhado-azul.html?utm_source=taboola_Dvosky_Aviador&utm_medium=referral
http://sl.empiricus.com.br/vo27-milhao?key=77dd1471-4656-41be-8d14-b6787f3c4603&xpromo=XE-ME-TA-VO27-X-X-NTV-X-D&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=vdvcinvestidor&utm_content=ad1
http://estudomemorizacao.guiamais.net/vsl-8x?src=TAC72G99I41&utm_source=taboola&utm_medium=guiarbs-guiadesemana
http://news.mundodomusculo.com/novo-derredetor-de-gordura/?utm_source=tbl&utm_campaign=tbl_kmr_br&utm_medium=presell_2&track=tbl_kmr_br_presell_2_nobol
http://www.guiadasemana.com.br/receitas/galeria/10-receitas-para-a-ceia-de-natal
http://www.guiadasemana.com.br/tv-e-famosos/noticia/ceias-de-natal-em-casa-rj
http://www.guiadasemana.com.br/cinema/galeria/12-filmes-constrangedores-que-voce-nao-deveria-ver-com-seus-pais
http://www.guiadasemana.com.br/receitas/noticia/5-receitas-de-sobremesas-tradicionais-do-natal
http://www.guiadasemana.com.br/rio-de-janeiro/na-cidade/estabelecimento/complexo-do-maracana
http://www.guiadasemana.com.br/rio-de-janeiro/esportes/estabelecimento/ginasio-do-maracanazinho
http://www.guiadasemana.com.br/rio-de-janeiro/na-cidade/estabelecimento/sao-cristovao
http://www.guiadasemana.com.br/rio-de-janeiro/esportes/estabelecimento/centro-aquatico-julio-de-lamare
http://www.guiadasemana.com.br/rio-de-janeiro/busca
http://www.guiadasemana.com.br/rio-de-janeiro/

