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O Parque Olímpico 2 anos após a Rio 2016
Neste agosto, estão sendo completos dois anos dos
Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Para marcar a
efeméride, apresentaremos brevemente a situação do
aproveitamento das estruturas do Parque Olímpico, principal
local das competições em nossa cidade.
Após termo de cessão de uso, a Prefeitura do Rio
transferiu as seguintes estruturas do Parque para
administração da União: as Arenas Cariocas 1 e 2, o
Velódromo e o Centro Olímpico de Tênis.
A Arena Carioca 1 tem recebido diversos jogos de
basquete de Flamengo, Vasco e Botafogo, além de eventuais
jogos de vôlei das equipes do Rio de Janeiro na Superliga e,
assim, tem se mantido bastante ativa nos últimos meses.
Além disso, outras modalidades como o karatê, o tênis de
mesa e o taekwondo tem programados eventos nacionais e
internacionais na Arena.
Em relação à Arena Carioca 2, há a intenção de
transformá-la em um espaço para treinamento de diversas
modalidades olímpicas e projetos sociais. Por enquanto, seu
uso ainda é residual, funcionando como alternativa para a
realização de eventos quando a Arena 1 está ocupada.
Assim como a sua construção, o uso e manutenção
do Velódromo e do Centro Olímpico de Tênis têm sido os
maiores desafios para os Poderes Públicos.
O Velódromo possui uma estrutura custosa, já que
sua pista de pinho siberiano precisa ser mantida em
temperatura de 18° a 26° graus, com umidade do ar
conservada em apenas 30%. Em uma cidade como o Rio de
Janeiro, tal estrutura exige um sistema complexo, com arcondicionado em funcionamento por vinte e quatro horas por
dia, gerando custos elevados com eletricidade.

Outra grande dificuldade do Velódromo tem sido sua
vulnerabilidade a incêndios provocados por quedas de balões,
prática ilegal que ainda ocorre com bastante frequência em
áreas próximas ao Parque Olímpico. Um incêndio de grandes
proporções ocorreu em julho do ano passado, causando danos
à pista, e outro, dessa vez rapidamente debelado, em
novembro.
O Centro Olímpico de Tênis, por sua vez, vem
sofrendo com alguns problemas de infraestrutura, como
infiltrações. Tal situação dificulta seu aproveitamento como
potencial sede para grandes eventos, como o Rio Open, maior
torneio de tênis da América do Sul.
A Arena Carioca 3 é o único equipamento permanente
do Parque Olímpico que continua sob gestão da Prefeitura,
que recentemente cedeu sua operação ao SESC e ao SENAC
para promoção de aulas esportivas de diversas modalidades e
cursos profissionalizantes. Ainda há a possibilidade da Arena
se tornar o centro de treinamento do time principal de vôlei
masculino do SESC Rio.
Já as estruturas temporárias da Arena do Futuro e do
Centro Aquático tem previsão de serem desmontadas, mas, até
o momento, apenas as piscinas do Centro Aquático foram
desmobilizadas. Uma das piscinas de provas foi
disponibilizada para a Escola de Educação Física do Exército,
na Urca, enquanto a outra ainda está com destino incerto.
A AGLO e a Prefeitura vêm discutindo e buscando
soluções para os mencionados problemas de infraestrutura no
Velódromo e, em menores proporções, nas Arenas Cariocas 1
e 2. Equacionar tantos desafios será, sem dúvida, uma árdua
tarefa, mas é fundamental enfrentá-los com criatividade,
ousadia e celeridade, conferindo a tais equipamentos a
utilização que merecem.

Ademais, o ciclismo de pista é um esporte de pouca
popularidade no país. A saída encontrada pela AGLO,
autarquia federal responsável pela manutenção dos
equipamentos cedidos pela Prefeitura à União, tem sido a
utilização do seu espaço interno para recebimento das mais
diversas modalidades esportivas, como golbol, judô e
eventos locais de tênis de mesa. Recentemente, o velódromo
sediou o Campeonato Mundial de Paraciclismo,
provavelmente o evento mais importante na modalidade
desde o fim da Rio 2016.
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