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Ofício Circular MMA/ANAMMA nº 01/2016
Brasília, 25 de abril de 2016.

Assunto: Ações de sustentabilidade no Revezamento da Tocha Olímpica

Prezado(a) Senhor(a),

1. A presente comunicação conjunta da ANAMMA com a Câmara Temática de
Sustentabilidade do Grupo Executivo dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 do
Governo Federal - GEOlimpíadas tem por objetivo ressaltar a importância do envolvimento
da área ambiental do governo municipal na organização do processo de Revezamento da
Tocha Olímpica, no contexto dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

2. O Revezamento das Tochas Olímpicas envolverá 329 municípios brasileiros,
passando por todos os estados da federação, no período de 03 de maio a 5 de agosto de 2016,
estando seu munícipio dentre os escolhidos (http://www.rio2016.com/revezamento-da-
tocha/sites/all/themes/tocha_olimpica/assets/downloads/RotaTocha.pdf). Para conduzir a Tocha,
foram selecionados 12.000 cidadãos brasileiros, parte deles ligada à temática socioambiental,
como lideranças ambientalistas, catadores de materiais recicláveis, lideranças comunitárias,
representantes de comunidades tradicionais etc.

3. O objetivo do Revezamento é mobilizar e envolver a sociedade brasileira com
a realização dos Jogos Olímpicos no País. Será um processo de grande visibilidade nacional e
internacional, e constitui oportunidade ímpar para divulgar a imagem do Brasil, destacando
sobretudo sua riqueza e diversidade.

4. Para a área ambiental, trata-se de uma janela de oportunidade para promover
iniciativas destacando as temáticas de meio ambiente e sustentabilidade. Entendemos que o
aproveitamento de iniciativas locais já existentes e/ou a realização de ações novas que possam
demonstrar o engajamento dos órgãos ambientais na organização e realização dos Jogos
podem imprimir a marca da sustentabilidade de modo bastante concreto e significativo.

5. No contexto da preparação dos municípios para receber a Tocha, estão sendo
organizados fóruns e comitês locais, em geral coordenados pelas prefeituras municipais, com
vistas a detalhar os eventos que serão realizados na data em que a Tocha passará em cada
município. Em geral, cada cidade definirá uma programação, que envolverá iniciativas
durante todo o dia do evento.

6. Ao mesmo tempo em que o evento constitui oportunidade para divulgar
iniciativas ambientais locais, tais como campanhas de educação ambiental e suas áreas
protegidas e produtos da sociobiodiversidade, o engajamento das secretarias e órgãos ligados
à área ambiental no processo preparatório é fundamental para garantir um tratamento
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adequado às demandas adicionais que serão geradas pelo evento em temas sensíveis, como a
gestão dos resíduos gerados e o controle de vetores, dentre outros.

7. Nesse sentido, sugerimos a Vossa Senhoria que entre em contato com o
gabinete do Prefeito, buscando identificar de que maneira a área ambiental pode se envolver
na preparação do Revezamento da Tocha.

8. Trata-se de um desafio para todos. Para apoiar o alcance desse objetivo,
encaminhamos, em anexo, o Guia de Sustentabilidade Para as Cidades do Revezamento da
Tocha, elaborado pelo Comitê Rio2016.

9. Colocamo-nos à disposição para informações adicionais por meio do email
sustentabilidade@esporte.gov.br, bem como para receber subsídios sobre ações e iniciativas
dessa Secretaria que desejem ver divulgadas nas páginas e plataformas oficiais dos Jogos
Olímpicos.

Atenciosamente,

ROGÉRIO MENEZES
Presidente Nacional

ANAMMA

RAQUEL BREDA DOS SANTOS
Coordenadora CT Sustentabilidade

GEOlimpíadas
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