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Essa semana nós recebemos uma convidada. 
Vocês sabem-no, os jogos olímpicos são a menos de 100 dias.
E para falar disso, a presidente senhora Dilma Roussef estava

connosco. 

- Olá Senhora Dilma Roussef, obrigada por estar aqui esta
manhã ! Começamos com primeira pergunta. Onde e quando 

se passarão os jogos ol  ímpicos ?

-Os jogos olímpicos acontecerão do dia 5 de agosto até o dia
21 de agosto de 2016.
Serão realizados no Rio de janeiro nos bairros da Barra de   
tijuca, de  Copacabana, de  Deodoro e de  Maracanã.

- Você pode nós dizer quanto custaram as adaptações 
necessárias para acolher os JO ?

-Sim, no início, nos tínhamos um orçamento de 12 milhões 
de euros. 
Mas no fim custaria menos de 10 milhões de euros. Os JO 

serão financiados a 57% por fundos privados e a 43 % por 

fundos públicos.

- Quantos atletas haverá ?

-10 mile 500 atletas são esperados. No total haverá 206 
países e mesmo uma equipa de refugiado.

- Para a campeonato do mundo de futebol de 2014, as obras 
tomaram atraso, é o caso este ano para os JO ?

-Não, neste momento tudo está bem, acho que é um dos 
acontecimentos melhor organizado da história do Brasil.

E para terminar, pensa que a epidemia do vírus zika que 
afecta o Brasil, pode pôr em perigo os jogos olímpicos ?

-Não acho que o vírus zika não pode pôr em perigo os JO. 
Porque há cerca de 220 mil militares que iniciaram uma 
vasta operação de porta a porta para visitar 3 milhões de 
lares brasileiros e para informar a população do Brasil dos 
meios para lutar contra os mosquitos que transmitem o  
vírus zika.
-Muito obrigada senhora Dilma Roussef pelas suas respostas.
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Horizontal

1) O mês dos JO
3) Um dos símbolos dos JO
5) Lugar onde se passsará o tiro com arco e onde há um 
famoso carnaval no verão
7) Um novo desporto que se pratica com 7 pessoas 
9) Há 28

Vertical :

2) Lugar onde acontecerá a cerimónia de abertura
dos JO 
4)  O apelido do fundador dos JO
6)  O nome do mascote paralímpico
8)  O mês dos jogos paralímpicos 
10) O apelido da agência que desenhou o logótipo 



A chama olímpica
O dia 21 de abril, a chama olímpica foi acesa na Grécia em 
Olimpia. 
A tocha olímpica compõe-se de alumínio reciclado e de resina.
Ela mede entre 63,5 e 69 centímetros e pesa entre 1 e 1,5 
quilogramas. A sua partida será no dia 3 de maio em Brasília e
a sua chegada será no dia 5 de agosto durante a cerimónia de 
abertura dos JO no estádio Maracanã.

De Brasilia  
até o Rio de 
Janeiro, a 
tocha 
percorrerá 
20 000 
quilómetros 
na Terra, 
10 000 
quilómetros 
de avião e 
cerca de 300 
cidades no 
Brasil.
Haverá 12000
portadores.


