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Dossiê com propostas para o COI foi transportado num contêiner 
 
A candidatura do Rio para ser sede da Olimpíada de 2016 é realmente de peso. Pelo menos no 
que diz respeito à quantidade de material enviado ontem à noite por avião de São Paulo para 
Genebra, na Suíça. O dossiê que levará as propostas da cidade para o Comitê Olímpico 
Internacional (COI) teve de ser transportado num contêiner. Não foi por acaso. São 700 quilos 
de documentos dos mais variados, que, se empilhados, atingiriam 2 metros e meio de altura. 
A descrição foi feita pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur 
Nuzman, entusiasmado com a finalização do relatório. 
 
"O Rio de Janeiro está pronto para realizar os Jogos Olímpicos e mostramos isso no dossiê, que 
segue hoje (ontem) para a Suíça com todas as garantias pedidas e a aprovação de todas as 
Federações Internacionais", declarou Nuzman, que já fracassou por duas vezes (em 2004 e em 
2012) na tentativa de fazer da cidade carioca uma sede olímpica.  
 
Tão misterioso quanto o sucesso da campanha é o conteúdo do dossiê, que será entregue 
quarta-feira na sede do COI por Leonardo Gryner e Carlos Luiz Martins, funcionários do Comitê 
Rio 2016, empresa criada pelo COB para tratar exclusivamente da candidatura. Até a próxima 
sexta-feira, o sigilo sobre qualquer detalhe do material será total. Por determinação do comitê 
internacional.  
 
Em compensação, é transparente a vontade de convencer o COI de que o Rio é a melhor 
opção na disputa com Chicago, Madri e Tóquio a cidade vencedora será conhecida em 2 de 
outubro. O volume de relatório que chegará às mãos dos membros do comitê internacional 
impressiona. Eles receberão cem cópias do dossiê, escrito em inglês e francês e com mais de 
300 questões técnicas.  
 
Além disso, poderão conferir 20 livros pesados com garantias de que as promessas serão 
cumpridas e checar mapas, projetos arquitetônicos das instalações e manuais técnicos. O 
contêiner foi embrulhado com um pedaço de lona assinado por 70 mil pessoas que visitaram a 
roda-gigante Rio 2016, instalada no Forte de Copacabana.  
 
"São 100 quilos só de garantias", disse Nuzman, vangloriando-se do trabalho realizado, 
durante a celebração da finalização do dossiê , ontem de manhã, no Forte de Copacabana. 
 
Num evento armado para divulgar o sucesso da campanha, até as crianças atendidas por 
projetos sociais tiveram participação especial. Nuzman chegou perto delas para posar para 
fotos, a fim de exaltar a juventude brasileira. "O COI terá a oportunidade histórica de levar a 
outras regiões do mundo, a um país de jovens, a chance de sediar a Olimpíada."  
 
O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também marcou presença e esbanjou confiança. "Depende só 
de nós. Está nas nossas mãos. Basta não fazermos besteira." Nuzman aproveitou a ocasião 
para fazer média com todas as esferas de governo. "Agradeço o empenho e a dedicação dos 
governos federal, estadual e municipal." 
 
Eduardo Paes retribuiu o elogio e disse que o Rio tem vocação natural como centro de 
entretenimento e esporte. "Os Jogos de 2016 ajudarão a divulgar o melhor da cidade e do 
País." 
 



 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 fev. 2009, Esportes, p. E2. 


