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Eventos esportivos de 2014 e 2016 vão trazer para
o Rio R$ 50 bilhões e criar 90 mil empregos

Feito para durar
O futuro é logo ali. Esse

é, ou deveria ser, o lema que
rege o ritmo de trabalho de
quem está envolvido com os
preparativos para a Copa do
Mundo de 2014 e os Jogos
Olímpicos de 2016. Para dis-
cutir os desafios impostos pela
aproximação dos dois megae-
ventos, se reuniram no Hotel
Sheraton, no Leblon, a presi-
dente da Empresa Olímpica
Municipal, Maria Silvia Bastos
Marques, o superintenden-
te executivo de Esportes do
Comitê Olímpico Brasileiro
(COB), MarcusVinicius Freire,
além do economista Mauro
Osório e das vereadores Rosa
Fernandes e Patrícia Amorim,
presidente do Flamengo.

Sob diferentes aspectos,
eles apontaram alternativas
para deixar heranças dura-
douras à cidade depois que
o circo for desmontado. Entre
elas o Maracanã, reformado
pelo governo do estado. Os
números revelam a medida
exata do desafio. De acordo
com levantamento feito pela
consultoria Pricewaterhouse-
Coopers, Copa e Olimpíada
vão atrair investimentos de
mais de R$ 50 bilhões, geran-
do aproximadamente 90 mil
empregos diretos e indiretos.

“É importantíssimo olhar
para o aspecto esportivo dos
Jogos, mas sabemos que te-
mos uma oportunidade única,
maior, de fazer muito pelo Rio
de Janeiro”, defendeu Maria
Silvia Bastos Marques. A pre-
sidente da Empresa Olímpica
Municipal enumerou os qua-
tro eixos que norteiam seu tra-
balho: transportes, infraestru-
tura urbana, meio ambiente e
desenvolvimento social.

O primeiro tem como
carro-chefe a instalação dos
BRTs (sistema de ônibus arti-
culados), que vão transportar
alguns milhões de passagei-
ros diariamente, por quatro
grandes corredores exclusi-
vos: Transcarioca, ligando a
Barra da Tijuca ao aeroporto
Internacional do Galeão, e
que ainda prevê a construção
do túnel da Grota Funda e a
duplicação da avenida das
Américas; TransOeste, unin-
do a Barra a Santa Cruz; Tran-
sOlímpica (Deodoro à Barra)
e TRansBrasil, que cortará a
avenida Brasil, de Deodoro
à avenida Presidente Vargas,
pela Francisco Bicalho.

Umas das principais inter-
venções na estrutura urbana
é a reformulação completa
da Zona Portuária, com o
projeto Porto Maravilha. A
região sofrerá mudanças de
impacto, como a demolição
do Elevado da Perimetral,
que dará lugar a mergulhões.
O programa prevê a chega-
da de grandes empresas e
o aumento significativo do
número de moradores, entre
outras alterações.

Cidade inteira já reflete as mudanças

O parque
aquático
Maria Lenk
já é legado
de 2007 e o
Maracanã,
amplamente
reformado,
receberá
eventos
esportivos e
shows

Toda a cidade, hoje,
é um canteiro de
obras. Nos bairros da
Zona Norte por onde
passarão BRTs, já há
valorização dos imóveis.
Em alguns lugares,
um apartamento que
custava R$ 60 mil
você não compra por
menos de R$ 120 mil.
Esses projetos levam
outras melhorias
de infraestrutura,
como drenagem e
saneamento”

Rosa Fernandes
Vereadora (DEM)

O Laboratório
Olímpico de Ciências
conta com câmeras
que captam cada
milésimo de segundo
do movimento
de um atleta. Já o
Instituto Olímpico
Brasileiro está
formando gestores
esportivos, treinadores
e auxilia ex-atletas
a escolherem outra
carreira, depois que
param de atuar. Tudo
isso vai ficar”

Marcus Vinícius Freire
Superintendente
Executivo do COB

Como contrapartida
ao uso, os americanos
investirão US$ 450
mil em melhorias na
sede. O bom momento
do Rio se reflete em
resultados nos campos,
quadras e piscinas.
Temos que aproveitar
esse momento. Os
clubes que não se
prepararem e não
investirem vão ficar
para trás”

Patrícia Amorim
Vereadora (PMDB)

As galerias avançam em direção a Ipanema, para integrar a Linha 4 à malha por onde já correm as composições do metrô

Como exemplo de políti-
cas sociais e da urgência nas
transformações, Maria Silvia
citou o ensino de Inglês nas
escolas municipais. “Pergun-
tam se não devemos ensinar
bem o Português para, só en-
tão, pensar em outro idioma.
Mas não há tempo. Temos de
trocar as rodas do avião com
ele voando”, explicou.

Outros legados estão em
marcha para integrar o co-
tidiano do Rio. Prioridade
máxima, a Segurança Pú-
blica terá seu quartel ge-
neral na praça Onze. Lá,
operários erguem o Centro

Integrado de Comando e
Controle, que vai abrigar o
sistema de atendimento e
monitoramento das forças
de segurança.

Os aeroportos Galeão e
Santos Dumont também es-
tão em obras, que vão do
alargamento da pista, no in-
ternacional, a melhoramen-
tos nos terminais, em ambos.
Com recursos em caixa, má-
quinas e homens trabalhan-
do, o desenvolvimento avan-
ça. Mas, para o economista
Mauro Osório, algumas es-
tratégias devem ser anali-
sadas com cautela. Embora

reconheça os avanços, ques-
tionou a expansão do siste-
ma de transportes que, acre-
dita, pode estar na direção
errada. “Olhando para a po-
pulação, vemos que a Zona
Oeste tem um percentual de
moradores muito menor do
que a Zona Norte. Será que é
melhor priorizar o BRT para
a Barra?”, indagou.

A vereadora Rosa Fer-
nandes, com militância po-
lítica na Zona Norte, não
tem dúvidas de que os Jo-
gos já produzem melhorias
em bairros como Barros Fi-
lho, Costa Barros, Guadalu-

pe e Madureira. Em sua ex-
posição, o superintendente
executivo do COB, Marcus
Vinicius, garantiu que, no
esporte, não há braços cru-
zados ou olhos apenas para
o futuro próximo. O painel
foi encerrado pela vereado-
ra e presidente do Flamen-
go, Patricia Amorim, que fez
referências bem humoradas
aos rubro-negros presentes.
Patricia confirmou que a
delegação dos Estados Uni-
dos usará as dependências
do Flamengo, na Gávea, em
2016, e investirá em melho-
rias na sede do clube.

O Centro Integrado de Comando e Controle ganha forma na praça Onze, onde ficará o quartel general da Segurança Pública
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 dez. 2011, Rio Cidade em Debate, p. 8.




