Rio otimista com relatório
do COI para Jogos de 2016
O Rio de Janeiro está satisfeito com o teor da avaliação
divulgada na semana passada
pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), depois das conclusões sobre as visitas às quatro
cidades candidatas a sede dos
Jogos Olímpicos de 2016, tendo

sido a única cidade a receber o
conceito "Very High Quality".
De acordo com o relatório, o
Rio de Janeiro teve destacada
sua capacidade financeira em
função de sua associação com o
Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), demonstrando o
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comprometimento dos governos
federal, estadual e municipal
com o projeto. As garantias de
segurança nos padrões exigidos
pelo COI também agradaram aos
106 delegados que compuseram
o texto. Apesar de elogiada,
a candidatura também sofreu

críticas. As principais foram
em relação à rede hoteleira
e à proximidade da Copa
do Mundo de 2014, visto
que a promoção dos Jogos
poderia ser prejudicada no
entendimento dos delegados. Apesar de o Rio garantir
13 mil quartos em hotéis e a
construção de mais 25 mil
em vilas, além de 8,5 mil em
navios — mesmo recurso
utilizado por Atenas em 2004
- e 1,7 mil em apartamentos,
o COI afirmou que a solução sugerida fica apenas em cartas de
intenção, em vez de apresentar
garantias de que todos os leitos
sejam entregues no prazo.
Entretanto, a experiência do
Rio com eventos internacionais,
como o Pan 2007 e o Carnaval
todos os anos, foi reconhecida
e citada como um dos pontos
fortes da candidatura, assim
como o apoio popular: 86% dos
cariocas e 68% do restante do
País. A votação acontece em 2 de
outubro, em Copenhague (Dinamarca) , onde votam inicialmente
apenas 96 delegados, excluídos
os do Brasil (Carlos Arthur
Nuzman e João Havelange) e
das demais cidades candidatas
(Madri, Tóquio e Chicago). A
votação ocorre em três turnos,
sempre tendo a cidade menos
votada eliminada ao término de
cada rodada. A confiança oficial

no Rio de Janeiro está tão em alta
que a prefeitura já começa a se
mobilizar em torno da festa que
cidade pretende organizar caso
a cidade seja confirmada como
sede olímpica.
"Não acredito que sejamos
ainda azarões. Temos boas chances como nunca tivemos", conta
José Carlos Sá, o Kaleco, vicepresidente da Riotur.
Se o Rio vencer, festividades
na Praia de Copacabana, assim
como na Cinelândia e nos calçadões de Campo Grande e da
Penha já estão programadas pela
Riotur, com o cantor Lulu Santos
e toda uma equipe de produção
de sobreaviso. "Não estamos
considerando a possibilidade
de não sermos escolhidos como
sede da Olimpíada de 2016", diz
Kaleco, assumindo o otimismo
oficial. No mesmo dia, à noite,
serão escolhidos o Rei Momo e
Rainha do Carnaval de 2010.
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