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AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

GERAL

OLIMPÍADAS NO RIO
Buracão apoia esta ideia Afinal, são cinco

BURACOS!

Rio dá a largada pelos Jogos
Candidatura da cidade ganhou força com um belo dia de sol durante a visita dos integrantes do COI
■ Depois de enfrentar saba-
tinas, todos do Comitê Rio
2016, autoridades e até o
tempo na cidade se esforça-
ram para ir bem no Enem da
disputa do Rio para ser sede
das Olimpíadas. Na marato-
na de vistorias da Comissão
de Avaliação do Comitê
Olímpico Internacional
(COI) a 11 instalações espor-
tivas, ontem, os brasileiros
saíram com a sensação de
que passaram com louvor.

Como um aluno aplicado,
Pelé agradou em cheio à
presidente da Comissão do
COI, a marroquina Nawal
El Moutawakel, que driblou
o rei do futebol, fez embai-
xadinha e lhe pediu uma bo-
la autografada, durante a vi-
sita ao Maracanã. A marro-
quina foi a sensação do
evento: além de jogar bola
com Pelé, disputou corrida
com o prefeito Eduardo
Paes no Engenhão.

Até o tempo ajudou
Tudo parecia conspirar a

favor: o sol forte, o céu azul e
a água da Baía de Guanabara
sem a tradicional mancha de
esgoto na altura da Marina da
Glória, justamente onde es-
tão programadas as competi-
ções de vela. Na estação do
metrô da Glória, os membros
do COI não viram nem sinal
dos mendigos, normalmente
nas redondezas. Dois carros
da PM e um da Guarda Mu-
nicipal estavam estrategica-
mente estacionados a menos
de 100 metros da estação.

— Em Tóquio, choveu
durante a visita da comissão.
Em Chicago nevou. No Rio,
o tempo esteve ótimo. Até o
vento esteve do nosso lado
— disse o ministro do Espor-
te, Orlando Silva.

Na verdade, o teste come-
çou ainda na noite de anteon-
tem, durante jantar de gala
realizado no Morro da Urca,
com direito a lua e estrelas:

— Os membros COI fica-
ram encantados com a bele-

za da cidade vista do alto —
contou o secretário munici-
pal de Turismo, Antônio Pe-
dro Índio da Costa.

Sempre acompanhados
pelo prefeito Eduardo Paes e
pelo presidente do Comitê

Olímpico Brasileiro (COB),
Carlos Arthur Nuzman, os
membros do COI começaram
a vistoria ontem pela Forte de
Copacabana. Lá, os inspeto-
res assistiram a uma apresen-
tação de aviões da Esquadri-

lha da Fumaça e viram a praia,
palco das provas de maratona
aquática e de triatlo.

No Engenhão, Eduardo
Paes se empolgou: puxou a
presidente da Comissão,
Nawal El Moutawakel, para
disputar uma corrida na pis-
ta. O detalhe é que ela é me-
dalhista olímpica justamente
em atletismo. O prefeito até
chegou a largar na frente.
Olhou para trás como se des-
confiasse que ela não toparia
a brincadeira, mas, surpreen-
dentemente, a marroquina o
ultrapassou e exigiu que Paes
se esforçasse mais um pouco.
Em vão: ela venceu.

Eleição em outubro
Com o encerramento, ho-

je, da visita da Comissão de
Avaliação do Comitê Olím-
pico Internacional (COI), o
Comitê de Candidatura Rio
2016 já intensifica a estraté-
gia de conquista dos votos
para a escolha da cidade-se-
de, no dia 2 de outubro, em
Copenhague, Dinamarca.

— Nossa emoção é única
no mundo. Mas, para anga-
riar votos, temos de mostrar
força técnica, viabilidade, so-
lidez econômica — declarou
o ministro Orlando Silva.
Participaram da cobertura
Cláudio Nogueira, Rogério
Daflon, Selma Schmidt e Túlio
Brandão

A COMITIVA FOI recebida por Pelé no Maracanã, onde a visita oficial virou tietagem e todos quiseram tirar fotos com o Rei

Um apoio virtual
vindo de Fortaleza
Cearense cria comunidade pelo Rio
■ MARCELO DIAS
marcelo.dias@extra.inf.br

■ O entusiasmo pelos Jo-
gos vai longe, bem além do
Rio de Janeiro, chegando
até a Fortaleza. De lá, o
universitário Anderson
Carvalho resolveu fazer a
sua parte no esforço para
aumentar o número de de-
fensores da candidatura ca-
rioca a sede das Olimpía-
das. Anderson criou uma
comunidade no site de re-
lacionamentos Facebook
defendendo o Rio 2016.

Segundo ele, a lógica é
bem simples. Os turistas
que vierem ao Rio duran-
te os Jogos poderiam am-
pliar a sua estada e esticar
a viagem a outras regiões
do país, como o Nordeste:

— Acho que todo o país
deveria agarrar essa causa

porque os Jogos vão me-
lhorar a imagem do Rio e
trazer turistas que estarão
aí para o Nordeste tam-
bém. Em cada capital, de-
veria haver ativistas pelas
Olimpíadas porque todos
vamos ganhar com isso.

Aliás, a disputa entre
os sites de relacionamento
é boa. No Orkut, o favo-
rito entre os brasileiros, o
Rio tem mais simpatizan-
tes. Ao todo, são 68 mil in-
ternautas. Em segundo lu-
gar, vêm Chicago e Madri
tecnicamente empatadas
com cerca e 290. Tóquio
fecha a raia com 60.

Mas no Facebook, a
história é outra. Chicago
lidera com quase 64,8 mil.
Madri aparece a seguir
com 32.750. O Rio está em
terceiro (2.527) e Tóquio
em último, com 1.443.

D

Cariocas fazem festa pelas ruas da cidade
■ No que depender do apoio
popular, o Rio tem tudo pa-
ra sair na frente na disputa
pelas Olimpíadas de 2016.
Ontem, muita gente acordou
cedo para participar da cam-
panha pela candidatura da

cidade. Por onde os mem-
bros do COI passavam lá es-
tavam bandeiras e cartazes
demonstrando a simpatia
dos cariocas pelos Jogos.

E haja apoio. Se for mes-
mo escolhido como sede das

Olimpíadas, o Rio passará
por mais um choque de or-
dem. O governador Sérgio
Cabral publicou no Diário
Oficial de quinta-feira as
normas que serão imple-
mentadas para o evento, em

2016, como recesso na rede
estadual de ensino e criação
de faixas exclusivas.

Hoje, Cabral será sabati-
nado por representantes do
COI sobre o tema segurança.
Na prática, o decreto do go-
vernador reafirma as pro-
postas divulgadas pelo pre-
feito Eduardo Paes, que
anunciou aos membros do
COI a intenção de adotar o
rodízio de veículos na cidade
durante os Jogos, em 2016,
para melhorar o trânsito pró-
ximo aos locais de provas.

Dividido em oito capítu-
los, o decreto estabelece as
diretrizes necessárias à rea-
lização do evento, que terá
como marca Jogos Rio 2016.
As medidas vão da parceria
entre os governos federal,
estadual e municipal para
construção e modernização
de instalações desportivas,
implementação de planos de
proteção ao meio ambiente,
segurança, transportes, trân-
sito e até iniciativas para coi-
bir a pirataria de símbolos
das Olimpíadas.CRIANÇAS FAZEM festa para a comitiva do COI, durante a visita à Arena Multiuso da Barra
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DEPOIS, ele desafiou a presidente da comissão e... perdeu POR FIM, o grupo aproveitou para bater uma bola no EngenhãoEDUARDO PAES brinca com Popov, Daniel Dias e Gustavo Borges

HOJE: Este tema está na
pauta dos debates populares.


