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‘Nós continuamos
esperançosos que a
APO, com Henrique
Meirelles, estará
plenamente
operacional em um
futuro próximo’

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DO COI

NAWAL EL MOUTAWAKEL

Luís Augusto Monaco

Desta vez as férias de Kaká são
caseiras. Como a filha Isabella,
que nasceu no dia 23 de abril (o
filho Luca faz 3 anos sexta-fei-
ra), ainda está na fase de tomar
vacinas e não pode viajar, ele
vai descansar em São Paulo an-
tes de se reapresentar ao Real
Madrid no dia 12 de julho, em
Los Angeles.

Ontem, durante quase 40 mi-
nutos ele conversou com o Esta-
do. Deixou claro que não quer
sair do Real antes de jogar o que
pode no time espanhol, disse
que voltar ao nível que mostrava
no Milan é seu grande desafio e,
com sinceridade, reconheceu:
“Gostaria de jogar a Copa de
2014, mas não sei em que condi-
ção vou estar daqui a três anos.”

● Qual o balanço você faz da
temporada?
Em nível pessoal foi a mais difí-
cil da minha carreira. Coletiva-
mente posso dizer que foi boa.
Ganhamos a Copa do Rei em ci-
ma do Barcelona, chegamos à
semifinal da Copa dos Cam-
peões e ficamos em segundo no
Campeonato Espanhol. Não é o
suficiente para um clube do ta-
manho do Real Madrid, mas foi
boa. Pessoalmente foi muito di-
fícil. Tive a lesão, voltei em ja-

neiro, em março parei de novo,
joguei os dois últimos meses...
Foi complicado.

● Você não estava 100% na Copa
do Mundo. Aí entrou em férias e,
quando se apresentou ao Real
Madrid nos EUA, depois de dois
ou três treinos resolveu fazer a
cirurgia no joelho esquerdo. Essa
decisão não poderia ter sido to-
mada antes, no início das férias?
A verdade é que não queria ser
operado de novo. Depois da Co-
pa fiz uns exames em São Paulo
e os médicos me disseram que
seria preciso operar. Quando
cheguei aos EUA, mostrei os
exames para os médicos do
Real Madrid e fui levado para
uma consulta com um especia-
lista lá em Los Angeles, e ele
também disse que teria de ope-
rar. Resolvi ir para a Bélgica me
consultar com o médico que ti-
nha operado o joelho do meu ir-
mão. Ele também defendeu a
necessidade da cirurgia, e aí fui
operado lá. Hoje, vendo que
não tinha como não fazer a ope-
ração, podem discutir se atrasei
ou não a decisão.

● Clinicamente você está zera-
do? Ainda tem algum problema
no púbis ou no joelho?
No púbis não sinto mais nada.
Mas o joelho não é mais um joe-
lho 100%, porque foi operado
duas vezes. Tenho de estar sem-
pre cuidando, sempre tomando
um remédio para a cartilagem,
fazendo reforço muscular...

● Você disse recentemente que
tem uma dívida com a torcida do

Real Madrid. Dá para pagar na
próxima temporada?
Sei que ainda não correspondi às
expectativas, não só da impren-
sa e dos torcedores, mas minhas
também. Quero e acredito que
muita coisa boa ainda vai aconte-
cer comigo no Real Madrid. Tu-
do é confiança. E, diferentemen-
te do que falam, o Mourinho
tem me ajudado muito.

● Aqui chegam notícias de que
você estaria chateado com ele por
não ser mais aproveitado...
E também dizem que ele não
me quer no Real Madrid. Nada
disso é verdade. Ele tem sido
muito honesto comigo, coeren-
te em suas decisões não só co-
migo mas com o time de forma
geral. Só tenho a agradecer.

Há muitos rumores sobre o seu
futuro. Você tem convicção de
que vai continuar em Madri?
Sinceramente, é minha vontade.

● E seleção? Como foram as con-
versas com o Mano?
Tive duas conversas muito
boas com ele. Uma em outubro
em Madri e outra por telefone
em maio. Nessa última chega-
mos à conclusão de que seria
melhor não ir para a Copa Amé-
rica e aproveitar o tempo para
me restabelecer. Quero voltar
para a seleção, mas primeiro te-
nho de jogar bem no Real.

● Você tem o sonho de que a sua
grande Copa possa ser a de 2014?
Espero ter essa oportunidade,
mas não sei em que condição
vou estar daqui a três anos.

● Como você avalia Ganso, Ney-
mar e Lucas?
Vão ficar pouco tempo no Bra-
sil. Eles têm um talento impres-
sionante e vão chegar muito
longe. Acho que hoje o Neymar
está um pouco à frente, mas os
três são ótimos.

Você vê semelhança entre o fute-
bol do Lucas e o seu?
Vejo. Ele tem uma arrancada
muito forte.

LEMBRANÇA

NBC paga US$ 4,4 bi por
Olimpíadas até 2020, e
acordo pode dar ao
menos R$ 950 mi ao
COB por direitos de 2016

COI fecha maior acordo de TV de sua história

Bruno Lousada/ RIO

Com sutileza, a presidente da co-
missão de coordenação do Comi-
tê Olímpico Internacional
(COI), a marroquina Nawal El
Moutawakel, cobrou dos respon-
sáveis pela organização dos Jo-
gos de 2016 a oficialização da Au-
toridade Pública Olímpica
(APO), consórcio que adminis-
trará a liberação de recursos e

obras relativas ao evento, emper-
rada há quase três meses.

No discurso de abertura na
reunião de trabalho com autori-
dades brasileiras, ontem, num
hotel da zona oeste do Rio, Na-
wal falou sobre o assunto.

“Nós continuamos esperanço-
sos que a APO, que terá liderança
doHenriqueMeirelles,estará ple-
namente operacional em um fu-
turo muito próximo”, afirmou a
marroquinanoprimeiro dia de vi-
sita da comissão de coordenação.

Desde o ano passado, o COI
espera a constituição da APO.
Emboraa presidenteDilma Rous-
sefftenha sancionado há dois me-
ses e meio uma lei criando o ór-
gão, ainda não houve consenso

com Estado e Prefeitura do Rio –
também integrantes do consór-
cio – para sua constituição defini-
tiva. Depois disso, o ex-presiden-
te do Banco Central, Henrique
Meirelles, escolhido por Dilma,
ainda precisa ser sabatinado pe-
lo Senado para assumir.

Além disso, ainda não se tem
ideia se o consórcio que formará
a autoridade olímpica será cria-
do por meio de um projeto de lei
ou de uma Medida Provisória.

Em seu discurso de abertura,
Nawal também elogiou o avanço
da cidade em “infraestrutura e
construção civil”. “Mais de um
ano atrás, no final da nossa pri-
meira visita, eu disse que o tem-
po estava passando e que nós

não tínhamos tempo a perder.
Estou feliz em dizer que o
Rio-2016 e seus parceiros leva-
ram as palavras a sério e têm fei-
to progressos notáveis”, disse.

Ela ressaltou até que a questão
dos aeroportos, um dos pontos
mais críticos para a Copa de 2014
e a Olimpíada de 2016, já parece

caminhar na direção certa.
“O governo tem feito dos aero-

portos uma questão prioritária e
parece estar se movimentando
na direção certa. Reformas em al-
guns locais de competição já co-
meçaram e um acordo foi assina-
do para a construção da Vila
Olímpica. As linhas de BRT e de

expansãodometrôestãono cami-
nho certo e estão avançando em
grande velocidade”, destacou.

A comissão de coordenação do
COI vai visitar hoje instalações
na cidade e algumas obras e, ama-
nhã, no último dia da agenda da
equipe no Rio, seus integrantes
vão conceder entrevista coletiva.

ENTREVISTA

Jogos Olímpicos
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No Rio, comitê cobra definição
sobre órgão administrador

Conversas com Mano. Atleta e técnico descartaram em maio participação na Copa América

Sorridente. O presidente do COB, Carlos Nuzman, na reunião

‘Quero jogar a
Copa, mas não
sei se vai dar’

Jamil Chade
ZURIQUE

O Comitê Olímpico Internacio-
nal anunciou o maior acordo de
direitos de imagem de sua histó-
ria e concedeu à rede americana
NBC o direito de transmissão
nos Estados Unidos de todos
seus eventos até 2020, inclusive
a Olimpíada de 2016, no Rio. O
acordo foi fechado em US$ 4,4
bilhões (quase R$ 7 bilhões).

Com isso, o COB caminha pa-
ra acumular o maior faturamen-
to em direitos de TV da história
dos Jogos Olímpicos. Se a regra
dos últimos anos for mantida, o
comitê nacional receberá US$

600 milhões (R$ 946 milhões)
apenas por esse acordo, sem con-
tar outras negociações.

Apesar do aporte recorde ao
COB, nem sequer um centavo
irá para o Rio de Janeiro. Toda a
verba fica com o comitê.

“Parabéns ao Comitê Olímpi-
co Internacional pela formação
de mais uma parceira destinada
ao sucesso”, disse Carlos Arthur
Nuzman, presidente do comitê
organizados dos Jogos-16.

Só pelo evento no Brasil a
NBC pagou US$ 1,22 bilhão, 50%
acima do valor pago pela exibi-
ção dos Jogos de Pequim em
2008, mas apenas US$ 40 mi-
lhões a mais que Londres 2012.

Aindaassim,o acordo é mais de
70 vezes maior que o que a TV Re-
cord pagou por ter a exclusivida-
de de mostrar os jogos londrinos.

Em 1995, a NBC (uma das prin-
cipais redes dos EUA) já havia
obtido os direitos de cinco Olim-
píadas, incluindo os Jogos de In-

verno, em um pacote pelo qual
desembolsou US$ 3,5 bilhões.

A NBC bateu as ofertas feitas
por ESPN e Fox e revelou que,
até 2016 no Rio, os americanos

poderão ver os Jogos não apenas
na TV, mas em outras platafor-
mas, como a Internet ou em apa-
relhos que sequer existem ainda.

Tanto a ESPN como a Fox ha-

viam prometido mostrar ao pú-
blico americano todos os even-
tos ao vivo. Mas a NBC limitou
essa promessa apenas ao Rio
2016, já que a cidade brasileira

estánum fusohorário convenien-
te para a empresa americana. O
restante ainda depende de nego-
ciação à parte.

Jacques Rogge, presidente do
COI, não escondia sua satisfação
com o resultado do leilão que rea-
lizou. “Nossa estabilidade finan-
ceira está garantida por uma dé-
cada”, comemorou.

Nos Estados Unidos, a NBC
tem os direitos exclusivos há 20
anos e conseguiu colocar até
mesmo um ex-executivo da em-
presa entre os membros do COI
que votam pelas sedes – sua preo-
cupação, sempre, é com o horá-
rio em que os eventos esportivos
se desenrolarão no país. Maior
mercado global, o país era consi-
derado um teste de credibilidade
e apelo midiático do COI.

Prejuízo. A NBC sofreu prejuí-
zos de US$ 200 milhões com a
transmissãodeVancouver-10ede-
ve ter perdas com os Jogos de 2012
em Londres. O que pesou a seu fa-
vor foi o fato de que fez uma oferta
para toda a década. A ESPN limi-
tou proposta a dois eventos.

Kaká, Meia do Real Madrid

Autoridade Pública
Olímpica, que gerenciará
verbas e obras dos
Jogos Olímpicos, ainda
não saiu do papel

Leilão. Mark Lazarus, presidente da NBC, deposita o envelope com a proposta ganhadora

● Confissões

De férias no Brasil, Kaká
mostra dúvidas sobre sua
condição técnica e física
daqui a 3 anos e diz ter
dívida com o Real Madrid

“O que aconteceu
nesses dois anos de
Real Madrid é que não
consegui atingir meu
auge físico, técnico
e psicológico.”

“Tinha jogo em que eu
estava bem, em outros
mais ou menos.
Às vezes me sentia
voando, às vezes estava
cansado”

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 jun. 2011, Esportes, p. E4.




