
A espera da Olimpíada, Rio
colhe frutos do Cristo "Maravilha"
Prefeitura, que não conta com a hipótese de perder a indicação do COI,
já tem festa engatilhada para anúncio da sede olímpica, em 2 de outubro
Robert Galbraith

A indicação do Rio de Janeiro para sediar a final da

Copa do Mundo de 2014 e a eleição do Cristo Redentor

como uma das "Sete Maravilhas do Mundo Moder-

no" há dois anos, vêm rendendo bons frutos para o

turismo na cidade maravilhosa. Desde o anúncio do

resultado, em setembro de 2007, pela New 7 Wonders

Foundation, em Lisboa, os visitantes do Cristo

Redentor saltaram de 1,175 milhão para

1,275 milhão no ano seguinte; com

previsão de neste ano bater

em 1,5 milhão, sempre con-

tando aqueles que vão via

trenzinho ou por veículos

automotores.

José Carlos Sá, o

Kaleco, vice-presidente

da Riotur, estima que,

caso o Rio seja apontado

como sede da Olimpíada

de 2016 no dia 2 de outubro,

quando o Comitê Olímpico

Internacional [COI] colocará seus

delegados para a votação final, a ex-

pectativa é de números ainda maiores. "Não

acredito que sejamos azarões. Temos chance como

nunca tivemos", conta Kaleco. Ele lembra que a can-

didatura carioca foi a única a receber o comentário

final "Very High Quality". Se o Rio vencer, festas 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

de sobreaviso e toda uma equipe de produção de

eventos. "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.

Superação
Os pontos positivos da candidatura carioca come-

çam na capacidade financeira, que associa a candida-

tura ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC)

demonstrando o 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. A candidatura, porém, teve 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 de

hotel e a construção de mais 25 mil vilas, além de 8,5

mil em navios e 1,7 mil em apartamentos — mesmo

recurso utilizado por Atenas em 2 0 0 4 , o COI afir-

mou que a solução sugerida fica apenas em cartas de

intenção, em vez de garantias de que todos os leitos

sejam entregues no prazo.

A experiência do Rio com eventos internacionais,

como o Pan 2007 e o carnaval todos os anos, porém,

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 vota-

ção acontece em 2 de outubro, em

Copenhagen [Dinamarca], onde

votam inicialmente apenas

96 delegados, excluídos

aqueles do Brasil [Carlos

Arthur Nuzman e João

Havelange] e das de-

mais cidades candi-

datas [Madri, Tóquio

e Chicago). A votação

ocorre em três turnos,

sempre tendo a cidade

menos votada eliminada

ao fim de cada rodada.

Enquanto a vitória olímpica

não vem, a cidade continua colhendo os

frutos com a vitória do Cristo, após uma campa-

nha desenvolvida pela agência Aroldo Araújo como o

mote "Vote Cristo. Ele é uma maravilha" em que até o

presidente Lula vestiu a camisa, e que mudou a dinâ-

mica do acesso ao monumento. Em abril de 2008, o

Ibama realizou uma licitação para regularizar o acesso

rodoviário através de uma linha de ônibus especial. His-

toricamente, essa forma de transporte representa cerca

de 50% a mais do que a capacidade de condução do

trenzinho, que saí da estação no Cosme Velho. Kaleco

mostra que o reflexo no turismo da cidade também

está nos dados oficiais divulgados no último balanço

da Agência Nacional de Aviação Civil [Anac].

Em todo o País, o movimento nos aeroportos entre

abril e maio deste ano teve queda de 2,42% [de 19.875

milhões para 19.394 milhões] por conta da crise inter-

nacional, somada à gripe suína.A situação é inversa

nos aeroportos do Rio de Janeiro [Galeão e Santos

Dumont], que registraram aumento de 8,20%, alcan-

çando um volume de embarques e desembarques de

2.659 milhões. Contribuiu também para esses números

a decisão da Anac em liberar pousos e decolagens de

aeronaves de porte médio no Santos Dumont, que so-

zinho viu seu tráfego crescer 28,6%. "A crise provocou

uma modificação no perfil dos turistas, tendo o turismo

interno compensado com pequena vantagem a perda

de turistas estrangeiros", explica Kaleco.

O Pão de Açúcar, por sua vez, recebeu 857 mil

visitas em 2007 e 881 mil no ano passado. A previ-

são para este ano é de que esse número chegue

mínimo, a 900 mil, passando de l milhão antes de a

bola rolar em 2014.
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