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PROJETOS SOCIAIS

Legado social das
Olimpíadas Rio 2016
terá importante
participação da Fiocruz
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io de Janeiro, Tóquio, Chi-
cago e Madri. Quatro ci-
dades na disputa para
sediar os Jogos Olímpicos
de 2016. Pela primeira vez,

o Rio, que já se candidatara outras duas
vezes, chegava à etapa final. Torcedo-
res aflitos acompanharam a votação
durante todo o dia 2 de outubro e, no
momento do anúncio, foram os cora-
ções brasileiros que entraram em festa.
Mas o significado dessa vitória vai mui-
to além do orgulho de estar sob os ho-
lofotes de quase 7 bilhões de pessoas
em todo o mundo. Sediar uma Olimpí-
ada pode alavancar o desenvolvimento
de uma cidade, aumentar o número de
turistas e, principalmente, deixar um le-
gado social para seus moradores.

Citada no documento oficial do Rio
de Janeiro enviado ao Comitê Olímpico
Internacional (COI), por sua relevância
e importância estratégicas para o país,
a Fiocruz participou ativamente, desde
os Jogos Pan-Americanos de 2007, de
todo o processo da candidatura cario-
ca, especialmente em relação ao lega-
do social. No documento, a Fundação
aparece com projetos para seus campi
de Manguinhos e da Mata Atlântica.
“A Fiocruz reconhece a relevância do
pleito de sediar uma Olimpíada para a
cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil.
A realização dos Jogos permitirá ao país
reforçar aspectos do desenvolvimento
nacional e também o papel de desta-
que que vem ganhando no plano inter-
nacional”, reforça o presidente da
Fundação, Paulo Gadelha.

Um dos melhores exemplos de como
os Jogos Olímpicos podem transformar
uma cidade é o caso de Barcelona. Sede
em 1992, ela se modernizou, ganhou 40
quilômetros de novas ruas, 75 novas ins-
talações esportivas, 220 quilômetros de
rede de esgoto e, em 1994, já contava
com um aumento de 22% de turistas.
Segundo os entusiastas da candidatura
carioca, esse foi o grande diferencial da
proposta do Rio: ser a cidade em que o
evento geraria os maiores impactos, prin-
cipalmente sociais.

Com a escolha do Rio para sediar os
Jogos Olímpicos, a Fiocruz planeja, para

o campus de Manguinhos, a construção
de um prédio, projetado pelo arquiteto
Oscar Niemayer, onde serão instalados o
Complexo Educacional e Esportivo, e o
Pólo Central de Treinamento do Volunta-
riado. Espera-se que as Olimpíadas 2016
mobilizem 48 mil voluntários. Esse núme-
ro foi de 20 mil em 2007, nos Jogos Pan-
Americanos. Em Manguinhos, estão
previstos, ainda, um pavilhão de cursos,
um centro de convenções e uma área
poliesportiva com quadras e piscinas. Além
de promover a prática desportiva, as ins-
talações servirão para a formação de agen-
tes de saúde e gestores sociais.

Já no campus da Mata Atlântica, em
Jacarepaguá, o foco da Fiocruz será em
ações sociais e de preservação ambiental.
O objetivo é deixar um legado positivo
sobre toda a área de influência da Barra
da Tijuca, que corresponde ao Núcleo 1
dos Jogos Olímpicos.  A região é a que
mais cresce no Rio de Janeiro, com mais
de 500 mil moradores e forte concen-
tração de assentamentos habitacionais
irregulares. Cerca de 4,5 mil famílias de
baixa renda vivem em um raio de ape-
nas um quilômetro do campus da Mata
Atlântica. Nele, serão construídos o Com-
plexo Educacional da Colônia Juliano Mo-
reira e o Centro de Treinamento da
Fiocruz, que ficarão em áreas adjacen-
tes e vão suprir uma carência histórica
daquela região de espaços públicos de-
dicados ao esporte, à cultura e ao lazer.

Durante os Jogos, o Centro de
Treinamento da Fiocruz será utilizado pelas
delegações para treinos e aquecimentos,
mas, posteriormente, servirá a toda a
comunidade do entorno, com o propósito
de descobrir e aprimorar talentos para o
esporte. No projeto, estão previstos
quadras poliesportivas e de tênis de mesa,
piscina, pistas de atletismo, dojôs (onde se
treinam artes marciais) e um centro de
avaliação e acompanhamento de atletas.

Já o Complexo Educacional da Co-
lônia Juliano Moreira tem uma propos-
ta mais abrangente e multidisciplinar,
que relaciona o setor cultural e os cam-
pos da educação formal e não-formal,
com foco na preservação ambiental. O
espaço deve abrigar o Horto-Escola da
Mata Atlântica, o Galpão Social e a Ofi-
cina-Escola da Colônia Juliano Moreira,
bem como o Museu Arthur Bispo do

Rosário, um cinema, um teatro e expo-
sições para atender a população dos
arredores. O objetivo, segundo o coor-
denador executivo do Programa de Im-
plantação do Campus Fiocruz da Mata
Atlântica, Gilson Antunes da Silva, “é
aproveitar as vocações naturais do
campus para proporcionar um conjun-
to de atividades culturais, educacionais,
de preservação do ecossistema e de for-
mação profissional”.

O Galpão Social e a Oficina-Escola
atuarão em conjunto para oferecer cursos
ligados à preservação do meio ambiente.
O local será dotado de infraestrutura para
capacitar jovens em restauro e construção
civil, atendendo a uma antiga carência
de mão-de-obra qualificada para a
recuperação do patrimônio histórico. A
criação do Horto-Escola, por sua vez,
resgatará um modelo concebido para
aquele mesmo local pelo educador Darcy
Ribeiro, em 1993. Lá funcionará um
centro de Ensino Médio profissionalizante
voltado para a formação de guias,
guardas e fiscais florestais.

A preocupação ecológica permeia
todo o projeto: as emissões de gás
carbônico produzidas pelas novas
instalações serão compensadas pelo
plantio de 200 mil mudas por ano de
espécies de árvores nativas. Além disso,
o Horto-Escola desenvolverá atividades de
recomposição ecológica do Parque
Estadual da Pedra Branca a partir da
produção de mudas com sementes
coletadas na própria floresta. O Parque
fica em área limítrofe ao campus da
Fiocruz e é hoje a maior área verde urbana
do planeta, com 12,5 mil hectares.

A contribuição da Fiocruz na área
cultual ficará por conta da ampliação do
Museu Artur Bispo do Rosário, cujo nome
é uma homenagem ao artista que viveu
como interno da Colônia Juliano Morei-
ra e tornou-se referência por sua produ-
ção intimista e devocional. O Museu já
está em funcionamento e abriga exposi-
ções temporárias, além de um importan-
te acervo de obras de artistas plásticos
que foram internos de diversas institui-
ções psiquiátricas brasileiras nas últimas
décadas. Todas as ações previstas serão
conduzidas pelo Governo Federal, em co-
operação com a Prefeitura, o governo
do Estado e a iniciativa privada.


