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Olimpíadas



Neste ano, o Rio de Janeiro será o palco do maior evento 

esportivo do mundo: as Olimpíadas, que ocorrerão entre 

agosto e setembro de 2016. É a primeira vez que uma cidade 

da América do Sul sedia os Jogos Olímpicos. Por isso, a 

expectativa em relação à Rio 2016 é grande. Ao todo, serão 

42 esportes na competição, com 6.500 funcionários e 45.000 

voluntários fazendo os jogos acontecerem.

O InfoReggae desta semana traz para o leitor alguns dados 

relevantes sobre a participação dos atletas brasileiros na 

história das Olimpíadas e Paralimpíadas. Acreditamos que a 

abordagem deste tema é importante não só pela 

grandiosidade do evento, mas, sobretudo, pelo papel do 

Grupo Cultural AfroReggae nessa empreitada: fomos 

escolhidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro como um dos 

padrinhos da equipe brasileira em 2016. Os padrinhos do 

Time Brasil foram escolhidos por se destacarem em sua área 

de atuação. Além do AfroReggae, nomes como Ivete Sangalo, 

Luciano Huck, Thiaguinho, Bruno Chateaubriand também 

compõem esse grupo.

Equipe Editorial

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos

Apresentação



Olimpíadas

A Vela 
e o Vôlei 

são as 
modalidades

com mais
medalhas
de ouro. 

cada
uma6

conquistou a
primeira medalha 
de ouro para o 

Brasil nas 
Olimpíadas de

Antuérpia, em 1920.
Modalidade: Tiro 

esportivo.

 foram as primeiras 
brasileiras a ganhar 
medalha de ouro.  

Madalidade: Vôlei de 
Praia nas Olimpíadas 
de Atlanta, em 1996. 

23 de 
ouro

30 de 
prata

55 de 
bronze

Guilherme
Paraense

Jaqueline Silva e

Sandra Pires

Fonte: https://pt.wikipedia.org



 Daniel Dias é o atleta 
paralímpico que recebeu o 

maior número de 
medalhas (15).

Daniel Dias, 

medalhas
conquistadas

nos jogos
paralímpicos 

230

O atletismo foi a 
modalidade que 

mais ganhou 
medalhas para o 

Brasil nas 
Paralimpíadas: 

109 

Paralimpíadas

Nas Olímpíadas
de 2012, o Brasil 

alcançou a 
7ª posição, 

com 43
medalhas.

(32 de ouro).
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