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Michel Temer é vaiado e tem nome escondido na abertura dos Jogos Olímpicos

Vídeos

05.08.2016 20h08

O presidente interino, Michel Temer, foi vaiado por boa parte dos torcedores nas arquibancadas do Maracanã ao declarar abertos os Jogos

Olímpicos do Rio. Houve uma tentativa tímida de abafar os gritos e fogos logo em seguida. Ficou claro que Temer tinha razão ao pedir para evitar que

seu nome fosse citado na cerimônia.

O momento da vaia foi quando o presidente apareceu pela primeira vez no telão sozinho. Ele ainda pôde declarar os Jogos abertos antes de sofrer

os apupos. Isso já vinha se ensaiando desde o início da cerimônia.

Antes disso, o Rio-2016 quebrou o protocolo e não anunciou o nome de Temer juntamente com outras autoridades como o presidente do COI (Comitê

Olímpico Internacional), Thomas Bach. A divulgação de seu nome estava previsto no protocolo da cerimônia.

O político seria anunciado como "presidente em exercício" ou interino. Segundo informações da TV Globo, ele pediu para não ter seu nome

anunciado.

Antes da festa, houve uma manifestação de protesto ao presidente interino. Um pequeno grupo começou a gritar "Fora Temer" e outro respondeu com

uma vaia. Mas era uma parte minoritária do estádio.

Após os desfiles das delegações, o presidente do Comitê Rio-2016, Carlos Arthur Nuzman, fez um discurso sobre o fato histórico que é o Brasil

receber os primeiros Jogos da América do Sul. Em determinado momento, ele agradeceu os governos que tornaram possível a Olimpíada.

"Estou orgulhoso da transformação (do Rio). Só pudemos realizar com apoio da população e com apoio dos governos federal, estadual e prefeitura",

declarou o cartola. Neste momento, houve uma vaia de determinados setores do estádio. Era para os governantes, mas não ficou claro para quem.

Em nenhum momento, Nuzman ou o presidente do COI, Thomas Bach, citaram o presidente interino Temer. Só mencionaram autoridades brasileiras.

O dirigente, ao agradecer o Rio pelos Jogos, ressaltou as dificuldade recentes enfrentadas pelo país.

"Vocês transformaram o Rio em uma metrópole moderna. Nossa admiração por vocês porque conseguiram isso em um momento difícil no Brasil. Nós,

honestamente, acreditamos em vocês", discursou Bach. Ele já tinha feito anteriormente em discursos menções à "crise sem precedentes" no Brasil.

Antoine Morel, Juliana Alencar, Pedro Ivo Almeida e Rodrigo Mattos
Do UOL, no Rio de Janeiro
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Snap UOLoficial mostra as novidades olímpicas do Museu do Futebol
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Pesquisa mostra que Rio de Janeiro melhorou com realização da Olimpíadas

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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Trabalhadores protestam contra o atraso nos pagamentos da Rio-2016

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.

 Comunicar erro

Vídeos relacionados

Rio 2016: nomes de mascotes das Olimpíadas são escolhidos
 15.12.2014

4:06

bandrio

Crianças de projetos sociais visitam casas temáticas no Rio
 19.08.2016

2:02

bandrio

Brasileiras erram salto na Copa do Mundo do Rio e levam zero
 21.02.2016

0:40

UOL Olimpíadas 2016

LANCE!TV
05.10.2016 18h31








0:41


158


35.7k





Ouvir 


158


35.7k





Ouvir 

 Olimpíadas 

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuSK_DF32CJ5jGg8MGCMGhS6OvrgBLxkfyr89FDgzaRZuV7eYNwj1vp_HIMO0UM8rPrx6NFae4Cgjrd0Qrv1WYenRz3QHhitidzuk6QWEw7VYNKcNHYDsQdBuj3mMRHIXd4_njPIHiE9fvZEy3EZylgJ75e_x7vLwslh7S1GhZg13uNGvKpzbuX7GUpcD4Aes5zYFnJwDb4xmQhcJmAOKi-ts173l82oamUVazoDJOP6bmPWFNODzVQSrbqjaPJ&sig=Cg0ArKJSzEHZcrO28dJO&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N398801.137746BRUOL./B10672301.142321426%3Bdc_trk_aid%3D314529126%3Bdc_trk_cid%3D76976118%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D
http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/05/cerimonia-de-abertura-dos-jogos-olimpicos-do-rio-de-janeiro.htm?id=rio-2016-nomes-de-mascotes-das-olimpiadas-sao-escolhidos-04024D183364C4995326
http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/05/cerimonia-de-abertura-dos-jogos-olimpicos-do-rio-de-janeiro.htm?id=criancas-de-projetos-sociais-visitam-casas-tematicas-no-rio-04024D1B306CD8C95326
http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/05/cerimonia-de-abertura-dos-jogos-olimpicos-do-rio-de-janeiro.htm?id=brasileiras-erram-salto-na-copa-do-mundo-do-rio-e-levam-zero-04024C1B356ADCB95326
http://click.uol.com.br/?rf=uolheader&pos=header;logo&u=http://olimpiadas.uol.com.br
http://click.uol.com.br/?rf=uolheader&pos=header;logo&u=http://www.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=uolheader&pos=header;e-mail&u=http://email.uol.com.br/


17/12/2016 Michel Temer é vaiado e tem nome escondido na abertura dos Jogos Olímpicos  05/08/2016  UOL Olimpíadas

http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/05/cerimoniadeaberturadosjogosolimpicosdoriodejaneiro.htm 5/5

© 1996 - 2016 UOL - Todos os direitos reservados

Funcionários da empresa Sunplus protestaram na frente do Comitê Organizador Rio-2016 nesta quarta-feira, cobrando que a entidade pagasse parte

do vínculo firmado entre as duas partes, referente a serviços prestados durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. A Sunplus foi

contratada para fazer a limpeza de arenas, edifícios (como o centro de imprensa) e áreas comuns olímpicas (o Parque Olímpico entre eles).
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