
 

Delegação de dirigentes de Almaty 2022 viaja a Lausana para a 
apresentação técnica do COI depois de um encorajador Relatório 

de Avaliação do Comitê 

ALMATY, Cazaquistão e LAUSANA, Suíça, 10 de junho de 2015 /PRNewswire/ -- Depois do 
encorajador relatório da Comissão de Avaliação do COI publicado no dia 1 de junho, a equipe de 
proposta de Almaty 2022 viajará a Lausana para apresentar seu relatório técnico para o Comitê 
Olímpico Internacional. 

O relatório da Comissão de Avaliação do COI – publicado na última segunda-feira – foi um 
reconhecimento bem-vindo para o plano de proposta de Almaty 2022. O relatório notou a relevância 
do slogan da proposta "Manter-se Verdadeiro", em todos os aspectos do plano de Almaty. Todo o 
país, todos os níveis do Governo e a família esportiva do Cazaquistão apoiaram a proposta. 

Para ver o Press Release Multimídia, clique em: 
http://www.multivu.com/players/English/7549051-almaty-2022-ioc-presentation 

"O Cazaquistão sonha com os Jogos Olímpicos há muitos anos; na verdade essa é nossa segunda 
proposta para os Jogos de Inverno", afirmou o Sr. Nursultan Nazarbayev, Presidente da República 
do Cazaquistão. Ele acrescentou: "Investimos muito nos esportes de inverno nos últimos 15 anos 
para aumentar nossa capacidade local e nossa experiência como anfitriões. Em 2011, Almaty foi 
sede dos Jogos de Inverno da Ásia, e vamos ser a sede da Universíada de Inverno em 2017. Esse é 
o melhor teste para mostrar que estamos prontos para ser a sede, em 2022, dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de Inverno. Almaty 2022 representa um grande passo à frente para o povo do 
Cazaquistão e a região da Ásia Central; uma região que nunca foi sede dos Jogos Olímpicos. Almaty 
e todo o Cazaquistão estão querendo mostrar ao mundo nossa hospitalidade, diversidade e 
originalidade." 

Almaty 2022 é capitaneada pelo Primeiro-Ministro do Cazaquistão e Presidente do Comitê de 
Proposta Almaty 2022, o Sr. Karim Massimov. A equipe também inclui o prefeito de Almaty, Sr. 
Akhmetzhan Yessimov, o presidente do Comitê Olímpico Nacional da República do Cazaquistão, Sr. 
Temirkhan Dosmukhambetov, o Ministro de Cultura e dos Esportes, Sr. Arystanbek Mukhamediuly, o 
Vice-Ministro da Cultura e dos Esportes, Sr. Saken Mussaibekov, o Vice-Presidente da Proposta 
Almaty 2022, Sr. Andrey Kryukov, o Secretário Geral do Comitê Olímpico Nacional, Sr. Timur 
Dossymbetov, o medalhista olímpico de Sóchi 2014, o Sr. Denis Ten, e a recentemente indicada 
como membro do Comitê de Atletas do COI e Presidenta do Conselho Olímpico das Mulheres da 
Ásia e da Comissão de Esportes, Sra. Natalya Sipovich. 

http://www.almaty-2022.org 

Siga @RealAlmaty2022 em   

Facebook: https://www.facebook.com/RealAlmaty2022  
Twitter: https://twitter.com/realalmaty2022  

CONTATO: Para informações detalhadas, entre em contato: Sra. Zhuldyz Baimagambet - Almaty 
2022 Cidade Candidata, Contato com a Mídia, @: z.baimagambet@almaty-2022.org, Tel.: 
+7(727)3132347, Celular:+7(707)8081111, Celular local: +41766724178 (temporário) 

 


