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Novidades marcam os jogos Pan-americanos
Evento é realizado há mais de 50 anos com amplo crescimento
Camila Batista e Taylor Alcantara

Os Jogos Pan-americanos são uma versão
continental dos Jogos Olímpicos e ocorrem há
mais de 50 anos. A primeira edição foi realizada em Buenos Aires, na Argentina, no ano
de 1951. Nesse primeiro evento, participaram
21 países e foram disputadas 18 modalidades
esportivas. Desde então, jamais deixaram de
existir e passaram por cidades de todos os cantos do continente. Em 1955, foi criada a Organização Desportiva Pan-americana (ODEPA), sediada na cidade do México. O Pan foi
crescendo em tamanho e importância. Hoje, o
número de países, atletas e modalidades dobrou e está entre as principais competições do
calendário esportivo mundial.

Em 1998, o Brasil manifestou interesse em
sediar a 15ª edição dos jogos e o Rio de Janeiro foi a única cidade que demonstrou interesse
em organizá-los. Em agosto de 2001, foi apresentado o projeto da campanha internacional,
durante a Assembléia Geral da ODEPA, realizada em Santo Domingo, na República Dominicana. Posteriormente, o Rio realizou as apresentações da sua candidatura em eventos esportivos no Equador, na Argentina e na Guatemala. Em 24 de agosto de 2002, a capital
carioca pode comemorar a vitória por 30 votos
a 21, a maior margem de votos obtida na disputa pela sede dos Jogos Pan-americanos. Na
ocasião, o diretório do Comitê Organizador reafirmou publicamente o seu compromisso com
a realização dos Jogos de 2007, aliada a um

Mapa com os locais de prova

trabalho profissional liderado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).
Na 15ª edição do evento,
pela primeira vez, os Jogos
Parapan-americanos serão disputados na mesma cidade e nos mesmos locais, consecutivamente, aos Jogos Pan-americanos. Isso garantirá maior conforto e melhores acomodações
para os atletas que disputarão o Parapan.
Modalidades esportivas e suas novidades:
o Comitê Organizador do Pan mudou o cronograma das competições. Três novas modalidades foram inseridas no evento: Patinação
sobre rodas, Softbol e Tiro com Arco. Portanto, em julho de 2007, o COB espera turistas
e atletas com muitas novidades.
1 Clube Marapendi
2 Complexo Esportivo do Autódromo
3 Morro do Outeiro
4 Complexo Esportivo Riocentro
5 Cidade do Rock
6 Centro de Boliche Barra
7 Centro de futebol Zico
8 Centro Esportivo Miécimo da Silva
9 Círculo Militar Deodoro
10 Complexo Esportivo João Havelange
11 Complexo Esportivo do Maracanã
12 Marina da Glória
13 Parque do Flamengo
14 Arena de Copacabana
15 Lagoa Rodrigo de Freitas
16 Vila Pan-americana

União entre as polícias tentará conter a violência no Pan
Camila Batista e Robson Pandolfi

Os mais de R$ 385 milhões investidos pela
União no projeto de segurança para o Panamericano do Rio de Janeiro têm um objetivo
claro: resguardar a segurança dos atletas e do
público durante o período de realização do
evento. A verba, administrada pelo Ministério
da Justiça, será destinada à aquisição de equipamentos e a cursos de capacitação policial.
Do total investido em segurança no Pan
2007, mais de R$ 80 milhões serão destinados à compra de 27 aeronaves policiais, 16
helicópteros multimissão e dez motoplanadores, que ajudarão no monitoramento do local. Além disso, 600 câmeras serão instaladas
em pontos variados nos locais dos jogos. Serão investidos, também, aproximadamente,
R$ 8 milhões em armamentos não-letais, co-

mo sprays de pimenta e granadas de gás lacrimogêneo, para o policiamento em locais
fechados. Isso tudo para garantir a segurança
dos 5.500 atletas e dos mais de 600 mil turistas que estarão na cidade.
Atualmente, 7 mil policiais militares e
bombeiros estão preparados para atuar em situações extremas. As estimativas são de que,
até o início dos jogos, seja alcançado um contingente de 10 mil profissionais. Dentre os
treinamentos aplicados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), estão
cursos de gerenciamento de crises, técnicas
de interrogatório e resolução pacífica de conflitos, alguns deles ministrados por agentes
do FBI. Cerca de 20 mil agentes entre as polícias Civil, Federal, Rodoviária Federal, Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal
e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

ficarão responsáveis pelo esquema tático de
segurança planejado pela Senasp.
Dentre as preocupações da equipe que comanda a segurança do Pan, estão o transporte dos atletas, as ações das organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e os possíveis ataques terroristas. As competições
serão realizadas em diferentes pontos da cidade, logo as delegações serão acompanhadas por batedores e helicópteros. Para aumentar, ainda mais, a segurança do evento,
policiais à paisana irão acompanhar a movimentação do pessoal.
Os jogos Pan-americanos irão ocorrer entre
os dias 13 e 29 de julho. Após um breve recesso
da equipe de segurança, o policiamento voltará
a ser reforçado entre os dias 12 e 19 de agosto,
quando serão realizados, também no Rio de Janeiro, os jogos Para-Pan-americanos 2007.

Remando em busca da vitória
Fábio Berriel

Verônica Lara e Taylor Alcântara

A atleta da Seleção Brasileira de Remo,
Mônica Anversa Fuchs, 35 anos, natural de
São Paulo, treina na Ilha do Pavão, em Porto
Alegre. Ela fala sobre a sua carreira e a sua
principal meta: subir ao pódio e conquistar o
melhor resultado para o Brasil.
Universo IPA – Quanto tempo faz que
pratica esta atividade esportiva?
M.A.F. – Há 15 anos.
Universo IPA – Onde surgiu o interesse
pelo remo?
M.A.F. – Eu estudava na USP e resolvi
começar, a equipe treinava na própria universidade.
Universo IPA – Qual clube você representa?
M.A.F. – Sou atleta do Clube Atlético Paulistano.
Universo IPA – Quem treina com você?
M.A.F. – Aqui na seleção estão reunidos
atletas do Brasil inteiro. A equipe está reunida e treina na Ilha do Pavão, tem atletas do

Treino da equipe brasileira na Ilha do Pavão

Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e
Brasília.
Universo IPA – Qual a sua modalidade?
M.A.F. – No Pan-americano vou competir
na categoria Four Skif feminino.
Universo IPA – Quem patrocina você?
M.A.F. – No Pan, estão todos sendo patrocinados pela comissão organizadora. Mas cada um tem seu patrocínio individual. Eu tenho da Caixa Econômica Federal, do Estado
de São Paulo e do meu clube.
Universo IPA – A equipe brasileira é for-

mada por quantos atletas?
M.A.F. – São 32 atletas, entre homens e
mulheres.
Universo IPA – Quais os seus títulos conquistados?
M.A.F. – Sou campeã Sudamericana, Sul
americana, já ganhei sete vezes o brasileiro e
o paulista conquistei várias vezes. No Pan de
Winnipeg (1999) fiquei em 5° lugar e, no de
Santo Domingo (2003), em 4°.
Universo IPA – Quantas horas a equipe
treina diariamente?
M.A.F. – Em torno de sete horas. Este tempo é dividido em duas sessões.
Universo IPA – Qual sua expectativa para o Pan 2007?
M.A.F. – Sou eu e mais três atletas: a Fabiana Beltrame, a Renata Gorgen e a Kissya
Cataldo da Costa. Estamos caminhando para
conquistar o pódio e pegar o melhor resultado
para o remo feminino brasileiro. Este será
nosso terceiro Pan, o melhor resultado até
agora foi o quarto lugar e o nosso objetivo é
superar esta meta.

Saiba mais...

O preço dos ingressos

Quadro geral de medalhas

- 34 esportes
- 1,5 mil árbitros
- O chefe de arbitragem é um gaúcho
- 42 países
- 20 mil policiais
- Mais de 1,9 milhão de ingressos estarão à
disposição do público
- As competições serão realizadas em um
raio de 25 km
- São esperados 15 mil voluntários
- Depois de 12 anos sem novas modalidades, três novos esportes estrearam: patinação, softbol e tiro com arco.

- Vôlei de quadra e de praia, basquete,
futsal e ginástica artística - R$ 120
- Handebol, hipismo (saltos)
e tênis - R$ 100
- Futebol masculino - R$ 80
- Futebol feminino, judô e natação - R$ 50
- Beisebol - R$ 30
- Saltos ornamentais e taekendo - R$ 20
- Ciclismo - R$ 10

País

As demais competições esportivas serão
realizadas em locais públicos. A entrada é
franca.
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O Brasil sediará, pela primeira vez, os Jogos Parapan-americanos, entre os dias 12 e
19 de agosto, em conjunto com os jogos Panamericanos e em parceria com o Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB). As competições
irão ocorrer nas mesmas instalações do Panamericano, garantindo melhores acomodações para os atletas que disputarão os jogos e
uma maior economia para a organização.
A competição reunirá um total de 1,7 mil
atletas de 42 países. Eles disputam 10 modalidades esportivas. Todos os esportistas que
participam destas competições possuem deficiência visual, mental, amputação de membros, lesão medular ou paralisia cerebral. É a
primeira vez em que os jogos serão disputados
nas mesmas instalações usadas nos Jogos Panamericanos. Esse esquema segue o modelo

dos Jogos Paraolímpicos e Jogos Olímpicos.
A primeira edição do Parapan foi em 1967,
em Winnipeg, no Canadá, mas a competição
só foi oficializada em 1999, quando o Comitê Paraolímpico Internacional (IPC) esteve
presente nos jogos. Desde então, as competições receberam o nome de Jogos Parapanamericanos. O Brasil participou da disputa
pela primeira vez em 1969.
A organização dos jogos contará com o
apoio do Ministério dos Esportes, Governo
do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura
do Rio. Em 2003, foi sediada em Mar Del
Plata, na Argentina, a segunda edição oficial
do Parapan, com participação de 1,3 mil atletas de 22 países. Para não ocorrerem disputas
injustas, a divisão dos atletas nas diferentes
modalidades dos jogos foi feita com base no
grau de comprometimento que a deficiência
física ou mental causa.

