
Veículos comemoram a vitória carioca 
 
Os veículos de comunicação também estão festejando a escolha do Rio como sede dos jogos 
olímpicos. As principais emissoras de TV veicularam peças comemorando a vitória da cidade 
maravilhosa. Globo, Band e Record vão transmitir os jogos na TV aberta. O SporTV tem a 
exclusividade da transmissão na TV fechada, mas deve negociar o repasse dos direitos com 
outros canais. “Mais à frente veremos como faremos, ainda não temos nada definido, mas já 
repassamos em outras ocasiões”, comentou Pedro Garcia, diretor do canal da Globosat.. 
 
Sobre a cobertura que será realizada, ele lembrou que já houve a experiência bem-sucedida 
do Pan de 2007 no Rio de Janeiro. “Foi uma supercobertura, um desafio dentro de casa. Como 
os jogos serão aqui, temos uma obrigação muito maior de entrega daquele produto, com mais 
coisas para cobrir e fazer, ao mesmo tempo em que a cobrança é grande.. Mas posso dizer 
que a equipe está animada, há muito tempo não via esta emoção dentro do SporTV. Quando 
foi anunciado o resultado, parecia que tínhamos ganhado a Copa do Mundo, foi uma alegria 
contagiante”, disse. “Como canal de esporte, estaremos com a faca e o queijo na mão. Deram-
nos o brinquedo e agora vamos aproveitar!”, ele acrescentou. 
 
Marcelo Meira, vice-presidente da Band, disse que a emissora já estava muito envolvida no 
processo da definição da sede dos jogos e ficou muito feliz com o resultado. “A escolha do Rio 
como sede foi espetacular, porque acabamos de negociar antecipadamente os direitos de 
transmissão de 2016 em todos os níveis. Foi uma negociação antecipada que realizamos com 
esperança e fé, acreditando que o Rio pudesse sediar os jogos. A Band se envolveu apoiando a 
candidatura e desde agora passamos a acompanhar o trabalho de preparação dos atletas 
brasileiros. O Brasil vai sediar a Copa, demonstrou vigor ao atravessar a crise, que mais 
poderíamos esperar para o final de 2009?”, questionou. Ele acrescentou que a localização sem 
dúvida vai facilitar e enriquecer a cobertura.  
 
A Record, emissora que também transmitirá os jogos do Rio, soltou um comunicado no qual 
parabenizou a cidade carioca pela vitória.  
 
O diário Lance! comemorou a vitória carioca em todas as praças em que circula com um 
anúncio de página dupla e um caderno especial sobre Rio 2016, que foi encartado na edição de 
sábado (3) e contou com reprint de 150 mil exemplares distribuídos gratuitamente. O 
Lancenet! botou no ar o hotsite da vitória no instante do anúncio do COI e promoveu uma 
intervenção em sua logo para homenagear a cidade.  
 
Já O Globo vestiu seu site de verde e amarelo assim que foi anunciado o resultado. Ao abrir a 
página inicial, o leitor já via uma mensagem comemorativa parabenizando o Rio pela conquista 
e todas as matérias com chamadas coloridas de verde e amarelo, aplicadas sobre uma foto da 
cidade. A página exibiu ainda um “passa-foto”, com imagens da comemoração da população e 
da decisão em Copenhagen.  
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