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"Δεν ήταν τέλειοι, αλλά το Ρίο κατάφερε να φέρει σε πέρας τη διεξαγωγή των
Ολυμπιακών", σχολιάζει το Bloomberg, σε ένα δημοσίευμα για
το πριν και το μετά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016, στο Ρίο.
Σε μια σύντομη ανασκόπηση, το Bloomberg σχολιάζει πως τα προβλήματα που
αντιμετώπισαν οι Ολυμπιακοί και οι τουρίστες ήταν σχετικά ήπια. "Το νερό της
Ολυμπιακής πισίνας έγινε πράσινο. Κάποια στάδια ήταν, σε μεγάλο βαθμό, άδεια.
Μερικοί εκ των επισκεπτών έπεσαν θύματα ληστείας, αλλά η πιο σοβαρή ιστορία - κατά
την οποία (...) λήστεψαν, υπό την απειλή του όπλου, τέσσερις κολυμβητές από τις ΗΠΑ -
αποδείχθηκε πέρα για πέρα υπερβολή. Όσο για την παράνοια γύρω από τον ιό Ζίκα, θα
πάρει καιρό για να διαπιστωθεί εάν οι τουρίστες εκτέθηκαν στον ιό, στη διάρκεια των
Αγώνων".
Όμως τι ξημερώνει η επομένη της τελετής λήξης για τη Βραζιλία;
Για πολλούς κατοίκους του Ρίο, η τελετή λήξης σηματοδοτεί την επιστροφή στα υψηλά
επίπεδα εγκληματικότητας και στην ύφεση. Οι μαζικές επενδύσεις στις υποδομές και
στον τουριστικό τομέα που συνέβαλαν στην άμβλυνση των επιπτώσεων που σημάνει για
τη χώρα το ολοένα και αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας, έφτασαν στο τέλος τους. Οι
85.000 στρατιώτες και αστυνόμοι που "πλημμύρισαν" το Ρίο, για τη φύλαξη των Αγώνων,
θα γυρίσουν σταδιακά στα συνήθη πόστα τους. 
Σημειωτέον, άλλωστε, πως αν και το ποσοστό εγκληματικότητας στο Ρίο είναι χαμηλό,
σε σχέση με μία δεκαετία νωρίτερα, τα περιστατικά βίας αυξάνονται στις φαβέλες, ενώ
σε ανοδική τροχιά βρίσκονται και τα μικρότερα εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα σε όλη
την έκταση της περιοχής. Ο επόμενος δήμαρχος του Ρίο καλείται να λάβει κρίσιμες
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αποφάσεις σχετικά με την καταστολή των φαινομένων στις φαβέλες. 
Πίσω στο 2009, όταν το Ρίο εξασφάλισε το δικαίωμα να φιλοξενήσει τους Αγώνες, οι
Ολυμπιακοί θα αναδείκνυαν τη Βραζιλία ως σημαντική οικονομική δύναμη. Έκτοτε,
πολλά έχουν αλλάξει. Η οικονομία κατέρρευσε και η πρόοδος στο σκέλος της
ασφάλειας και της φτώχειας περιορίστηκε. Ωστόσο, δεδομένων και των Ολυμπιακών,
όπως διεξήχθησαν σε άλλες χώρες, οι υποδομές που ήταν αναγκαίες για τη διενέργεια
των Αγώνων ήταν, σε μεγάλο βαθμό, έτοιμες στην ώρα τους και με τα ήπια προβλήματα,
με κάποιες εξαιρέσεις βεβαίως. 
"Το Ρίο ντε Τζανέιρο χρειαζόταν απεγνωσμένα αυτές τις βελτιώσεις στις υποδομές",
παρατήρησε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Thomas Bach,
προσθέτοντας πως δημιούργησαν χιλιάδες θέσει εργασίας. 
Στον θετικό αντίκτυπο των επενδύσεων αναφέρθηκε και σε έκθεσή του, ο
οικονομολόγος Marcelo Neri που τέλεσε και καθήκοντα υπουργού υπό την Dilma
Rousseff. Όπως εκτιμά ο ίδιος, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών γνώρισε
ισχυρά κέρδη, στη διάρκεια της επταετούς προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Ωστόσο, μία άλλη φωνή προειδοποιεί πως είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Ο James
P. Moore, επικεφαλής του δικτύου Business, Society and Public Policy Initiative του
McDonough School of Business της Τζορτζτάουν, εκτιμά πως οι Ολυμπιακοί στο Ρίο θα
αποδειχθούν "στρατηγικό λάθος".
Εν τω μεταξύ, η υπηρεσία ηλεκτρισμού της Βραζιλίας, Light, γνωστοποίησε πως έχει
ζητήσει από τις Αρχές να της επιτρέψουν να προβεί στην αύξηση των χρεώσεων στους
καταναλωτές, εν μέρει εξ αιτίας των επενδύσεων που επισπεύσθηκαν λόγω των
Ολυμπιακών. 
Την ίδια ώρα, εγείρονται και άλλα ερωτηματικά, εν όψει και των Παραολυμπιακών
Αγώνων που ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου και δεδομένης της σοβαρής κρίσης στον
προϋπολογισμό της αρμόδιας για τη διοργάνωση επιτροπής. Η Επιτροπή καταβάλλει
προσπάθειες, προκειμένου να καλύψει το κενό με "ενέσεις" από την ομοσπονδιακή και
τοπική κυβέρνηση και νέες χορηγίες επιχειρήσεων. Μέρος μόνο του προϋπολογισμού
προέρχεται από τις πωλήσεις εισιτηρίων, ενώ έχει πωληθεί μόλις το 12% των
εισιτηρίων για τους Παραολυμπιακούς.
Ο Jose Mariano Beltrame, υπεύθυνος για την ασφάλεια στο Ρίο, ζήτησε από την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση να παραμείνει ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών δυνάμεων,
στη θέση του, καθ΄όλη τη διάρκεια των Παραολυμπιακών και τουλάχιστον μέχρι και τις
δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου. 
Παράλληλα, υπάρχει και το μεγάλων διαστάσεων Ολυμπιακό Πάρκο στην περιοχή της
Μπάρα, το οποίο και η κυβέρνηση διαμηνύει πως θα μετατρέψει σε πάρκο άθλησης και
εκπαίδευσης, αλλά ενσκήπτουν ζητήματα γύρω από το πώς θα χρησιμοποιηθούν, στα
προσεχή έτη, πολλοί χώροι. 
Όσον αφορά στον δήμαρχο του Ρίο, Eduardo Paes, όπως σημειώνει ο Thiago de Aragao
της Arko Advice, θα κερδίσει τα εύσημα για τη διενέργεια των Ολυμπιακών. Άλλωστε,
και ο ίδιος δήλωσε βέβαιος πως οι Αγώνες του Ρίο ήταν μια θετική εξέλιξη. "Θα
εκληφθεί ως επιτυχία για εκείνον", σχολίασε ο Thiago de Aragao, καταλήγοντας: "Αλλά
αυτές οι ημέρες της επιτυχίας και ευτυχίας αφορούν, σε μεγάλο βαθμό, σε ένα νησί
μέσα σε ένα περιβάλλον προβλημάτων δημόσιας ασφάλειας και άλλων σοβαρών
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"Não foi perfeito, mas o Rio conseguiu completar os Jogos Olímpicos", comenta
Bloomberg, em um artigo sobre
antes e depois dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio.
Em uma breve revisão, Bloomberg comenta que os problemas enfrentados pelas
Olimpíadas e turistas foram relativamente leves. "Alguns dos visitantes foram vítimas de
roubo, mas a história mais séria - em que (...) eles roubaram, sob a ameaça de uma arma,
quatro nadadores dos EUA - provou absolutamente exagero como para a paranóia em
torno do vírus Zika, levará tempo para determinar se os turistas foram expostas ao vírus
durante os Jogos"..
Mas o que vem a seguir no dia após o término da cerimônia brasileira?
Para muitos moradores do Rio, a cerimônia de encerramento marca um retorno aos altos
níveis de criminalidade e recessão. Investimentos maciços em infra-estrutura e no setor
de turismo, que ajudaram a mitigar a crescente taxa de desemprego no país, chegaram ao
fim. Os 85.000 soldados e policiais que "inundaram" o Rio, para guardar os Jogos, vão
gradualmente se voltar para seus postos habituais. 
Deve-se notar também que, embora a taxa de criminalidade no Rio seja baixa, em
comparação com uma década anterior, a incidência de violência está aumentando nas
favelas, enquanto os menores crimes ocorrem em toda a região. O próximo prefeito do Rio
é chamado a tomar decisões críticas sobre a supressão de favelas. 
Em 2009, quando a Rio garantiu o direito de sediar os Jogos, as Olimpíadas tornariam o
Brasil uma importante força econômica. Desde então, muitos mudaram. A economia
entrou em colapso e o progresso em segurança e pobreza foi reduzido. No entanto,
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considerando os Jogos Olímpicos, como foi feito em outros países, as infra-estruturas
necessárias para a realização dos Jogos foram em grande parte pontuais e com
problemas moderados, com algumas exceções, é claro. 
"O Rio de Janeiro precisava desesperadamente dessas melhorias na infraestrutura", disse
Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, acrescentando que eles
criaram milhares de empregos. 
O econômico Marcelo Neri, que também foi ministro de Dilma Rousseff, também se referiu
ao impacto positivo do investimento. Como ele estima, a renda real do domicílio registrou
fortes lucros durante os sete anos de preparação dos Jogos Olímpicos. 

No entanto, outra voz avisa que ainda é cedo para concluir. James P. Moore, diretor da
Iniciativa de Negócios, Sociedade e Políticas Públicas da McDonough School of Business,
de Georgetown, estima que a Olimpíada no Rio se mostrará um "erro estratégico".
Enquanto isso, a companhia brasileira de eletricidade, Light, disse que pediu às autoridades
para permitir que ela aumentasse as ofertas dos consumidores, em parte por causa dos
investimentos que foram apressados pelas Olimpíadas. 
Ao mesmo tempo, novas questões surgem, tendo em vista os Jogos Paralímpicos a partir
de 7 de setembro e dada a grave crise no orçamento do comitê responsável pela
organização. A Comissão está trabalhando para preencher a lacuna com "injeções" pelo
governo federal e local e patrocínios de novos negócios. Apenas parte do orçamento vem
da venda de ingressos, enquanto apenas 12% dos ingressos paraolímpicos foram
vendidos.
José Mariano Beltrame, responsável pela segurança no Rio, pediu ao governo federal que
mantenha um grande número de forças policiais em vigor durante as Paraolimpíadas e
pelo menos até as eleições municipais de outubro. 
Ao mesmo tempo, há também o Parque Olímpico de larga escala na área de Bara, que o
governo também diz que se transformará em um parque de esportes e educação, mas
também discute quantos espaços serão usados nos próximos anos. 
Em relação ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, como destaca Thiago de Aragão, da Arco
Advice, vai ganhar o crédito pelos Jogos Olímpicos. Além disso, ele mesmo afirmou que os
Jogos do Rio foram um desenvolvimento positivo. "Será visto como um sucesso para ele",
comentou Thiago de Aragão, concluindo: "Mas esses dias de sucesso e felicidade estão
em grande parte em uma ilha dentro de um ambiente de problemas de segurança pública e
outras questões sérias".
fonte: capital

OUTROS ARTIGOS

2/3


	Ρίο: Η επόμενη μέρα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες
	ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ

	uc579-traduzido.pdf
	Rio: no dia seguinte após os Jogos Olímpicos
	OUTROS ARTIGOS



