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Segundo Alex Gilady, também executivo da NBC Sports, Mundial de futebol tende a atrapalhar 
"candidatura magnífica"  
 
Para dirigente de entidade olímpica, sabatina com as cidades candidatas, hoje, será decisiva 
no processo de escolha de sede da Olimpíada  
 
Coordenador dos Jogos de Londres e das últimas duas edições de Olimpíadas, o israelense Alex 
Gilady, 66, é um dos mais influentes membros do COI (Comitê Olímpico Internacional) e 
classifica a candidatura do Rio de Janeiro aos Jogos de 2016 como “magnífica”. 
 
Apesar de elogiar o projeto carioca, ele faz mistério sobre a sua cidade favorita e não esconde 
que a realização da Copa de 2014 no Brasil poderá atrapalhar os planos da Rio-2016. 
 
“Essa posição ainda não está formada na minha cabeça. Vou pensar muito sobre isso até 
outubro [mês em que o COI definirá a cidade vencedora]”, declarou o israelense à Folha. 
 
Gilady vai participar da sabatina de hoje do COI em Lausanne. A partir das 9h da Suíça, os 
líderes das candidaturas de Rio, Tóquio, Chicago e Madri vão apresentar os seus projetos para 
os integrantes do comitê. 
 
Esta é a primeira vez na história que o COI reúne os seus eleitores para um encontro com as 
cidades. A vencedora será escolhida na Dinamarca. 
 
O israelense não quis explicar por que entende que o Mundial-14 pode atrapalhar o Rio na 
disputa pelos Jogos-16. 
 
Mas é fato que a realização de um outro grande evento esportivo na América do Sul poderá 
atrapalhar a negociação do COI com patrocinadores e com as TVs dos países ricos da Ásia e da 
Oceania por causa do fuso horário desfavorável. 
 
Gilady é vice-presidente da NBC Sports e chefe das comissões de TV da Iaaf (entidade que 
rege o atletismo) e da Fiba (órgão máximo do basquete). 
 
Ao menos 92 membros do comitê (são 107 ao todo) deverão ver a sabatina do COI, que será 
no Museu Olímpico, às margens do lago Leman. Cada candidatura terá 90 minutos para 
mostrar seu projeto. 
 
“O encontro aqui será decisivo. Queremos checar todos os pontos e ver como vão se sair os 
dirigentes sob pressão. Isso vai ser definitivo para cada um”, afirmou Gilady, logo após ser 
cumprimentado pelo presidente do COI, o belga Jacques Rogge, na portaria do prédio da 
entidade. A sede do comitê fica em um prédio moderno de dois andares em um dos bairros 
mais sofisticados de Lausanne. 
 
“As cidades não poderão deixar respostas em aberto ao final da apresentação. Terão de ser 
claras para ganhar os votos”, disse o israelense, que nunca foi atleta de ponta. Gilady jogou 
basquete e futebol. 
 
A reunião de hoje é uma tentativa do COI para dar mais transparência à eleição. Em 1998, o 
comitê protagonizou o pior escândalo da sua história, quando membros da entidade foram 
acusados de trocar seus votos por dinheiro, presentes e viagens em favor da americana Salt 
Lake City, que realizou os Jogos de Inverno em 2002. 
 
“Esse apoio governamental que o Brasil já deu aos Jogos é um ponto forte do Rio”, disse o 
israelense, que não avaliza a teoria de que a candidatura é forte porque nenhuma edição da 
Olimpíada foi realizada na América do Sul. “Os brasileiros não podem ficar chorando o 



passado. O país cresceu no mundo esportivo e tem que mostrar seu potencial esportivo. Isso é 
o mais importante.” 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 17 jun. 2009, Esporte, p. D3. 


