
ALEXANDRE SALVADOR 

ntrega garantida", "certeza em 
tempos incertos" e "estará em 
boas mãos." Expressões como 
essas foram repetidas à exaustão 

pelos organizadores da campanha de 
Tóquio durante a eleição para a escolha 
da cidade-sede da Olimpíada de 2020. 
anunciada no sábado 7, em Buenos A i 
res. Os integrantes do Comitê Olímpico 
Internacional (COI) preferiram a segu
rança e a experiência oferecidas pela 
capital japonesa — a cidade sediou uma 
edição dos Jogos em 1964. O resultado 
das urnas deixou evidente a intenção 
em afastar surpresas desagradáveis que, 
na visão dos dirigentes do COI. pode
riam acontecer com as outras duas fina
listas: Istambul e Madri. Contra a cida
de turca pesaram o desfecho violento de 
protestos recentes e a instabilidade polí
tica e militar na vizinha Síria. Já a pro
posta da capital espanhola, mesmo pri

mando pela austeridade, não inspirou 
confiança em razão da profunda crise 
econômica do país. 

A decisão de escapar de qualquer 
risco pode ser explicada pelos proble
mas recentes enfrentados com as sedes 
dos dois próximos grandes eventos que 
serão promovidos pela entidade dos cin
co anéis: os Jogos de Inverno de Sochi, 
na Rússia, em fevereiro do ano que vem 
(veja o quadro na pág. ao lado), e a 
Olimpíada no Rio. em 2016.O novo pre
sidente do COI, o alemão Thomas Bach, 
também eleito na sessão realizada na ca
pital argentina, foi suave como uma so
nata nas criticas. Coube ao novo vice-
presidenie da entidade, menos sujeito à 
ribalta, bater pesado na organização bra
sileira: "Estamos todos preocupados", 
disse o australiano John Coates. "Não é 
impossível, mas eles precisam desespe
radamente de esforços mais concentra
dos em alguns projetos de infraestrutura 
e locais de competição." No mês passa

do, vazou um relatório confidencial do 
comitê sobre o andamento das obras pa
ra 2016.O documento afirma que apenas 
metade do planejado está em dia e há 
atrasos que já comprometem a excelên
cia do evento. Dará tudo certo, ao fim, 
mas com muita dor de cabeça e muito 
provavelmente com orçamento estoura
do, como ocorreu nos Jogos Pan-Ame-
ricanos de 2007. 

A única dúvida levantada em relação 
à candidatura de Tóquio — possíveis 
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contaminações provocadas pelo vaza
mento da usina nuclear de Fukushima. 
a 250 quilômetros da capital, severa
mente abalada pelo tsunami de março 
de 2011 — foi rebatida com veemência 
pelo primeiro-ministro do Japão, Shin-
zo Abe. que compareceu à cerimônia: 
"A água contaminada isolou-se numa 
área de 0,3 quilômetro quadrado e não 
há. nem haverá, problemas para a saú
de". A favor dos japoneses sobram ou
tras certezas: o fundo de 4.5 bilhões de 
dólares já separado para a construção de 
dez estruturas permanentes, entre elas o 
projeto futurista do novo estádio olímpi
co, de autoria da arquiteta Zaha Hadid (a 
mesma que assinou o belíssimo Parque 
Aquático de Londres); a comprovada 
eficiência do sistema de transporte ur
bano de Tóquio: e a experiência em se-
diar grandes eventos esportivos — além 

da Olimpíada de 1964, o Japão já rece
beu duas edições dos Jogos de Inverno, 
em 1972 e 1998, além da Copa do Mun
do de 2002. realizada em conjunto com a 
Coreia do Sul. 

A escolha de Tóquio é segura, mas o 
relógio suíço do COI costuma andar 
descompassado com a realidade. Sete 
anos é tempo demais para garantir que a 
certeza de hoje será a mesma de ama
nhã. Os Jogos de 1968. no México, são 
mais conhecidos hoje pelo massacre de 
estudantes nas vésperas da competição 
e pelos punhos erguidos dos america
nos panteras negras Tommie Smith e 
John Carlos do que propriamente pela 
espetacular marca de Bob Beamon no 
salto em distância. No Rio. houve eufo
ria no anúncio de 2009, com Lula de 
garoto-propaganda — mas no meio do 
caminho a economia derrapou, brota
ram os protestos de junho passado e o 
medo dos políticos subiu ao pódio. 
Imagina-se que em Tóquio o futuro seja 
mais calculado — mas ventos econômi
cos ruins, ou uma improvável reviravol
ta nas análises de Fukushima. podem 
virar tudo de cabeça para baixo. • 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 38, p. 102-103, 18 set. 2013. 




