
%HermesFileInfo:E-5:20110403:

O ESTADO DE S. PAULO DOMINGO, 3 DE ABRIL DE 2011 Esportes E5

● Os £ 9,3 bilhões (R$ 24 bi-
lhões) de investimento na Olim-
píada de Londres não têm como
destino apenas o Parque Olímpi-
co. Parte dessa verba será usada
para adequar locais já existentes
às necessidades dos Jogos. Al-
guns sofrerão poucas alterações,
como o New Wembley, estádio
que passou por uma reestrutura-
ção total a partir de 2000 (reinau-
gurado em 2007).

Nas quadras de tênis de Wim-
bledon, o principal desafio será
deixar a grama perfeita apenas

um mês depois do importante
torneio, um dos quatro Grand
Slams. Para isso, ao invés de a
grama ser totalmente removida,
como costuma ocorrer em com-
petições desse porte, as semen-
tes serão plantadas apenas nos
pontos em que houver falhas.

As provas de hipismo estarão
no Greenwich Park, onde os turis-
tas costumam tirar fotos sobre a
linha que marca o meridiano 0.
No Hyde Park, haverá maratona
aquática e triatlo e, na falta de
Copacabana, o Horse Guards Pa-
rade, onde ocorrem os desfiles a
cavalo da guarda real, receberá o
vôlei de praia.

Uma das novidades dos Jogos
de 2012 é a cobrança, pela primei-
ra vez, de ingressos para assistir

às provas de iatismo e vela, reali-
zadas nas cidades litorâneas de
Weymouth e Portland, a 2h30 da
capital. A arquibancada será mon-
tada sobre as colinas de North
Fort, de onde se tem uma vista
panorâmica da área de competi-
ção. Um teste, segundo os organi-
zadores, para a Olimpíada do Rio
de Janeiro, em 2016.

Haverá, no entanto, telões gra-
tuitos instalados em vários pon-
tos das cidades e uma série de
atividades culturais durante o
evento. Portland, aliás, terá a pró-
pria Vila Olímpica, com 77 aparta-
mentos. Assim como em Lon-
dres, depois dos Jogos as unida-
des serão adequadas e vendidas
a preços acessíveis para servir
de moradia. / A.M.

Olimpíada 2012

Londres está pronta. Um ano antes
Ingleses investem
na readequação
de espaços

Estádio, velódromo e
parque aquático estão
concluídos. Parque
Olímpico revitaliza
área degradada
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Adriana Moreira / LONDRES

Em plena Trafalgar Square, um
dos pontos mais movimentados
de Londres, um relógio faz a con-
tagem regressiva para os Jogos
de 2012 desde o dia 14 de março.
A 481 dias da abertura, a cidade
começa a entrar no clima olímpi-
co. O comércio na Picadilly Cir-
cus ainda prefere vender suveni-
res do casamento real, mas no
aeroporto de Heathrow e na es-
tação de trem de St. Pancras já
há lojas exclusivas de lembranci-
nhas da competição.

Mas para sentir a verdadeira
atmosfera do evento é preciso
seguir para o leste da cidade, na
região outrora degradada de
Stratford. Ali, as obras do Par-
que Olímpico estão a todo vapor
– e dentro do cronograma, com
mais de 80% já concluídas.

O Estado visitou as instala-
ções do complexo duas semanas
atrás. No coração do parque, o
Estádio Olímpico está pronto.
O último pedaço de grama foi
colocado na terça-feira. As luzes
funcionam desde o fim do ano

passado. Ao todo, são 80 mil lu-
gares. Além de abrigar a abertu-
ra e o encerramento dos Jogos,
serão disputadas ali as provas de
atletismo. Ao lado, se vê a estru-
tura da escultura de Anish Ka-
poor, feita em aço reciclado, que

depois de pronta será a constru-
ção mais alta do Parque Olímpi-
co, com 100 metros.

São outras duas construções,
no entanto, que prometem dar o
que falar em 2012. Assim como
fez o Cubo D’Água de Pequim,

em 2008, o Centro Aquático lon-
drino promete impressionar o
público por sua arquitetura arro-
jada, repleta de linhas arredon-
dadas. Totalmente branco por
fora e com capacidade para até
17.500 espectadores, receberá
provas de natação, saltos orna-
mentais e nado sincronizado,
além de parte do pentatlo mo-
derno.

Outro provável queridinho
do público é o VeloPark, tam-
bém concluído. Em fevereiro, a
equipe da Grã-Bretanha testou
a pista, que promete ser uma
das melhores do mundo. Com
capacidade para 12 mil pessoas,
o local receberá, em um anexo,
também as competições de bici-
cross, modalidade estreante na
Olimpíada. Ainda no quesito
duas rodas, a pista de mountain
bike, montada em Essex, tam-
bém está pronta e foi testada,
semana passada, por um grupo
de atletas.

Legado. Para deixar tudo orga-
nizado até 27 de julho do próxi-
mo ano, 12 mil pessoas traba-
lham no canteiro de obras – 25%
delas são moradores da região.
Segundo Sarah Weir, chefe de
artes do órgão responsável pela
entrega das obras (ODA, na si-
gla em inglês), 10% desses traba-
lhadores não tinham emprego
fixo havia pelo menos cinco
anos.

Este é apenas um sinal de co-
mo as coisas devem mudar em
Stratford. Depois dos Jogos, o
Parque Olímpico se transforma-
rá em espaço de lazer e entreteni-

mento para os moradores. Além
da redução do Estádio Olímpi-
co, outros pontos também serão
alterados para se adequar às ne-
cessidades locais. A começar pe-
la Vila Olímpica, cujos aparta-
mentos ganharão cozinhas an-
tes de serem vendidos – a preços
acessíveis – para servir de mora-
dia depois do evento.

O Lee Valley Park, parque vi-
zinho ao complexo, será o res-
ponsável por administrar 20%
do Parque Olímpico. O Centro
de Águas Brancas, onde haverá
provas de canoagem, será o úni-
co a ser usado pelo público an-
tes mesmo do início das compe-
tições, já neste mês. A arena de
hóquei – primeira da história
dos Jogos a ter o piso azul – vai
ser desmontada e reorganizada
em Eton Manor, antigo clube
desportivo do bairro que recebe-
rá o tênis paraolímpico e servirá
de base de treinamento aquáti-
co. Com o fim dos Jogos Olímpi-
cos, o local se transformará em
quadra poliesportiva, com tênis
e futebol de salão.

Já o velódromo terá 6 mil luga-
res removidos e servirá como
um complexo ciclístico, inclusi-
ve com circuito de mountain bi-
ke. Houve também uma preocu-
pação de que a obra fosse susten-
tável. No caso do VeloPark, os
restos de madeira da constru-
ção se transformarão em um bar-
co de 30 pés. Chamado de Proje-
to Barco, faz parte de uma série
de iniciativas idealizadas por 12
comissões artísticas espalhadas
pela Grã-Bretanha com foco na
Olimpíada de 2012.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 abr. 2011, Esportes, p. E5.




